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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

  
Caràcter: Extraordinari 
Data: 17 de gener de 2014 
Hora que comença: 20:00 hores 
Hora que acaba:  23:43 hores  
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament 
 
 

PRESIDEIX  
 
 
Valentí Agustí Bassa, Alcalde de la corporació  
 
 

REGIDORS ASSISTENTS  
 
Primera Tinent d’Alcalde: Mª Dolores Agüera Martín 
Segon Tinent d’Alcalde: Josep Ribas Maynou 
Maria Antonieta Petit Jornet 
José Manuel Rueda García 
Ester Torrent Flores 
Oscar Bermán Boldú 
Francesc Alemany i Martínez 
Susanna Pla i Capdevila 
Joan Gallart Pedemonte 
Maria Masaguer Taberner 
Juan Andrés Osorio Piñeiro 
 

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 

Francisca Colonques Garrido 
 

ACTUA COM A SECRETARI  
 
 
Sergi Ribas Beltrán, Secretari de la corporació i assisteix la Interventora-accidental, na 
Roser Corbera Safont. 
 
 

ORDRE DEL DIA  
 
1. INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI DE NETEJA 

DE LES VIES PÚBLIQUES DE PALAFOLLS, MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT I LA UTILITZACIÓ DE DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ.
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2. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS 
MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2012. 

3. PROPOSTA D'ADEQUACIÓ DE RETRIBUCIONS DE DETERMINATS LLOCS 
DE TREBALL. 

4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2014 I LES SEVES BASES D'EXECUCIÓ. 

5. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR DE PALAFOLLS PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
ESTUDIO PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN EMPRESARIAL A 
PALAFOLLS. 

6. MOCIÓ D'ERC PALAFOLLS PER A L'ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE 
LA CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR DE CATALUNYA 

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Sr. Alcalde: Comencem aquest Ple extraordinari bàsicament per aprovar el pressupost i 
un parell de mocions que han presentat els diferents grups. La Francina ha excusat la 
seva presència. 
 
1. INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  DEL SERVEI DE 
NETEJA DE LES VIES PÚBLIQUES DE PALAFOLLS, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I LA UTILITZACIÓ DE DIVERSOS CRITERIS DE 
VALORACIÓ. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de juliol de 2004, pel qual es va 
adjudicar a l’empresa Transportes Castillejo la prestació del servei públic de neteja 
viària, formalitzant-se dita contractació en data 23 de juliol de 2004. 
 
Atès que la vigència de l’avantdita contractació ha finit i que el servei en qüestió no pot 
deixar de ser prestat en tant que l’article 26 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases 
de Règim Local enumera els serveis mínim que ha de prestar tot municipi, entre els qual 
hi figura el de neteja viària. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis per poder prestar el referit servei, 
motiu pel qual es fa necessària la seva contractació. 
 
Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, Sr. Oriol Bassa 
i Vila, en data 22 d’octubre de 2013, justificant la necessitat i idoneïtat de la 
contractació. 
 
Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat a tal efecte. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari de la Corporació, en data 12 de novembre de 2013, el 
qual literalment diu: 
 
“En Sergi Ribas i Beltrán, Secretari de l’Ajuntament de Palafolls, comarca del Maresme, en relació amb 
la proposta d’acord d’incoació d’expedient per a la contractació del servei de neteja de les vies públiques 
de Palafolls, emet el següent 
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INFORME 
 
Primer.- Es tracta d’un contracte de serveis, el qual ve definit en l’article 10 TRLCSP i regulat en els arts. 
301 i ss. del mencionat Text legal.  
 
Segon.- La legislació aplicable és la següent: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007 de 

Contractes del Sector Públic. 
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP). 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

Procediment Administratiu Comú. 
 
Tercer.- L’òrgan de contractació és el Ple de l’Ajuntament al tractar-se d’un contracte plurianual de 
durada, incloent les possibles pròrrogues, superior als quatre anys d’acord amb el que estableix la 
Disposició Addicional segona TRLCSP. 
 
En aquest punt, convé tenir present l’acord del Ple d’aquest Ajuntament, de data 21 de juliol de 2011, de 
delegació de competències plenàries a la Junta de Govern Local, pel qual s’acordà delegar a aquesta 
última, entre d’altres, les matèries següents: 
 
“Les contractacions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, 
i, en qualsevol cas, els 6.000.000 d’euros, així com els contractes plurianuals, quan la seva durada sia 
superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves 
anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, 
en tot cas, quan sia superior a la quantia esmentada.” 
 
No obstant, es van fer constar de forma expressa dues excepcions: 
 
a) les concessions de serveis per més de cinc anys, quan la seva quantia superi el 20% dels recursos 
ordinaris del pressupost. 
 
b) contractes subjectes a regulació harmonitzada d’acord amb la legislació contractual en cada moment 
vigent. 
 
En el cas que ens ocupa, donat que el valor estimat del contracte recollit a la clàusula III del plec de 
clàusules administratives particulars excedeix l’import de l’article 16.1.b) TRLCSP, ens trobem davant 
d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, de mode que l’òrgan de contractació és el Ple de 
l’Ajuntament.  
 
Quart.- En quan al procediment de contractació, s’utilitza en el present cas el procediment obert previst en 
els articles 157 a 161 TRLCSP de manera que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, 
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
 
Cinquè.- La selecció del contractista, d’acord amb la proposta del plec de clàusules administratives 
particulars, no s’efectuarà exclusivament en atenció a l’oferta econòmica que presentin els licitadors. 
Així, l’adjudicació recaurà sobre el licitador que en el seu conjunt presenta una oferta més avantatjosa per 
a l’Administració, d’acord amb els criteris establerts en el Plec de clàusules, sense atenir-se 
exclusivament al preu i sens perjudici de la possibilitat de declarar-lo desert. 
 
Sisè.- El Plec de clàusules administratives particulars examinat s’adequa a la normativa vigent en matèria 
de contractació local.  
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Setè.- D’altra banda, en el cas que, amb la finalitat de dotar d'una major celeritat i eficàcia a l'actuació 
municipal en el present procediment, per part de la Corporació, es consideri necessari delegar en la Junta 
de Govern Local l’adopció dels acords referents a efectuar el requeriment al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i d’haver constituït 
la garantia definitiva, s’hauran de tenir en compte els preceptes legals que seguidament s’assenyalen. 
 
L’article 151.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic disposa que “l’òrgan de 
contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per que, 
dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, 
presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social o autoritzi l’òrgan de contractació per obtenir-ne de forma directa 
l’acreditació, de disposar efectivament dels mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a 
l’execució del contracte conforme a l’article 64.2, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui 
procedent.” 
 
De conformitat amb l’article 22.4 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim local, el Ple pot 
delegar l’exercici de les seves atribucions en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les 
anunciades en l’apartat 2, paràgrafs a,b,c,d,e,f,g,h,i,l i p.  
 
L’atribució que es pretén delegar en la Junta de Govern Local no està configurada  com a indelegable per 
la LRBRL. 
 
D’acord amb l’article 23.2.b) LRBRL i 54.2.b) TRLMRLC correspon a la Junta de Govern Local les 
atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis.  
 
L’article 51 ROF regula la possibilitat que el Ple de l’Ajuntament pugui delegar qualsevol de les seves 
atribucions en l’Alcalde i en la Junta de Govern Local, exceptuant aquelles indelegables d’acord amb la 
legislació bàsica a què s’ha fet esment. De conformitat amb aquest article l’acord plenari sortirà efectes 
des del dia següent al de la seva publicació, sens perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, havent de contenir l’acord de delegació l’àmbit dels assumptes a què la mateixa es refereix i 
les facultats concretes que es deleguen. 
 
Finalment i de conformitat amb l’article 57 TRLMRLC, la delegació d’atribucions del Ple a favor de la 
Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació, desplaçant així la previsió no bàsica i de caràcter reglamentària de l’article 51 ROF que 
preveu com a quòrum d’adopció de l’acord el de la majoria simple. 
 
Conclusió  
 
Per tot això, cal concloure que han quedat degudament justificades la motivació i l'adequació a la 
normativa del present plec de clàusules que permet la contractació mitjançant procediment obert i es  pot 
seguir la tramitació de l'expedient de contractació i licitació, sens perjudici del corresponent informe 
d’Intervenció.” 
 
Vist l’informe emès per la Interventora-accidental, Sra. Roser Corbera Safont, de data 4 
de desembre de 2013. 
 
Vista la Disposició addicional segona del Text Refós de la Llei 30/2007 de Contractes 
del Sector Públic relatiu a la competència del Ple de l’Ajuntament i d’acord amb allò 
que es disposa en l’esmentat Text legal, així com en el Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.  
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
13 de desembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí 
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta 
Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores, Francesc Alemany i 
Martínez, Susanna Pla i Capdevila i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. 
Oscar Bermán Boldú, Joan Gallart Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.- Incoar expedient de contractació del servei de neteja de les vies públiques 
de Palafolls, mitjançant procediment obert i la utilització de diversos criteris de 
valoració, essent el tipus de licitació d’un milió noranta mil vuit-cents trenta-dos 
euros amb vint-i-quatre cèntims (//1.090.832,24 €//), IVA no inclòs, per a tota la 
durada inicial. L’IVA, que en el moment que comenci l’execució del contracte serà 
del 10%, puja la quantitat de 109.083,22 €. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que hauran de regir la prestació de l’esmentat contracte. 
 
Tercer.- Convocar la present licitació mitjançant anunci en el BOP, BOE i DOUE, 
segons allò que disposa l’art. 142.1 TRLCSP. Així mateix la licitació es publicarà al 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
 
Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local l’adopció dels acords referents a 
efectuar el requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent 
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i 
d’haver constituït la garantia definitiva. 
 
La delegació d’atribucions efectuada per l’Ajuntament Ple en favor de la Junta de 
Govern Local que figuren en aquest acord entraran en vigor i sortiran efectes des 
del dia següent al de la data de la seva adopció, sens perjudici de la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’anuncis de la Corporació. 
 
Cinquè.- Disposar que l’autorització, disposició i aprovació de la despesa anual 
(299.978,87 euros, IVA inclòs) es realitzarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
que s’habilitarà en el Pressupost per a l’any 2014 i successius. En aquest sentit, 
l’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit 
suficient per poder atendre el pagament del seu preu.  
 
Sr. Rueda: Hola, bona nit. Es tracta de posar a concurs el contracte de neteja viària que 
ha de permetre la neteja de les diferents vies municipals i espais públics de Palafolls. Es 
proposa un termini de contracte de quatre anys, prorrogable dos anys més si les parts 
arriben a l’acord expressament. L’import de la licitació és aproximadament 296.000 
euros anuals i l’òrgan de contractació és el Ple, per això ho portem a l’ordre del dia 
d’avui; no obstant, tot el que seria la tramitació de l’expedient de contractació, el 
diferents passos que hi ha, com reclamar les garanties i diferent documentació està 
delegada en la Junta de Govern Local. Com a novetat, a banda de la neteja dels carrers, 
les vies públiques, les zones d’esbarjo i places, és que s’han incorporat una sèrie de 
mesures que no teníem contemplades en els contractes anteriors i que creiem essencials 
poder-les incorporar en un contracte global, fet que suposaria controlar més la despesa 
ordinària; per exemple, hem incorporat les neteges de les vies públiques després 
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d’esdeveniments i festes que fins ara no ho teníem. Eren despeses extres que havien de 
sortir del calaix de l’Ajuntament com la neteja dels carrers després del Carnestoltes, de 
Reis, de la Festa Major, etc. tot això queda englobat dins del mateix contracte; buidar 
totes les papereres, també s’han incorporat les noves vies que s’han creat arrel de la 
creació de polígons industrials i que quedaven fora del contracte, s’incorpora la neteja 
de la depuradora de la gossera municipal i també com a novetat important és que el 
concepte global de la inversió dels 296.000 euros anuals el 2,5% d’aquests diners s’han 
de destinar a educació ambiental amb eines i instruments educatius per tal de millorar 
l’educació ambiental i els programes de sostenibilitat municipal. Pel que fa al pla de 
seguiment i control amb l’empresa que finalment guanyi el concurs, s’establirà cada any 
un pla de treball en funció de la valoració de l’any anterior, a on estan els punts febles i 
forts de la neteja dels diferents espais. Per tant, hi haurà una Comissió de seguiment i a 
més hi haurà una reunió que s’establirà cada tres mesos amb ambdues parts per poder 
valorar el funcionament de l’empresa. Com en tot contracte, davant un incompliment 
puntual de l’empresa es preveuen una sèrie d’infraccions i les seves sancions, fins i tot 
els supòsits en què el contracte pot ser resolt per l’administració, en aquest cas per 
l’Ajuntament, per un incompliment greu. Respecte als condicionants o als criteris de 
valoració per triar l’empresa guanyadora o a la qual finalment s’adjudiqui el contracte, 
el més important és el criteri econòmic, tal i com marca la llei, ha de ser l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. Per tant, l’empresa que presenti l’oferta econòmica 
més baixa ja partirà amb 50 punts; després hi ha 20 punts més per valorar la qualitat de 
la memòria que presenti com a projecte, és a dir, que tingui en compte diferents àmbits 
com pot ser la sostenibilitat, la millora l’eficiència i l’eficàcia de la gestió d’aquest tipus 
de servei. Després hi ha una sèrie de millores que no estan contemplades en el propi 
contracte com pot ser augmentar les freqüències dels carrers, augmentar neteges o coses 
que estan dins del contracte que es poden valorar econòmicament i que l’empresa pot 
presentar com a millora per guanyar punts. Finalment, hi ha una altra valoració de 10 
punts que és tot el que sigui inversió en vehicles, en maquinària, etc, que pugui suposar 
que el contractista inverteix en què el servei sigui millor. 
 
Sr. Alcalde: Alguna intervenció dels grups municipals? El grup del PP? Esquerra?  
 
Sr. Alemany: Sr. Rueda, en la Comissió vostè va comentar que la dotació econòmica 
experimentava un increment d’un 5,5% aproximadament respecte l’anterior perquè 
s’incloïen els extres que comentava vostè, com el tema de neteja de vies després de dies 
especials, etc; aleshores, en el pressupost de l’any passat, la partida dedicada a neteja de 
la via pública és de 235.000 euros. De 235.000 euros a 296.000 hi ha més d’un 5%, per 
tant segurament s’explica per algun altre tipus de ... o aquest variable de coses que 
s’incorporen és més del 5,5% o per l’encariment de la vida, aquesta diferència de 
60.000 euros a què es deu? 
 
Sr. Rueda: A finals del 2012, l’equip de govern va demanar en allò que eren els serveis 
ordinaris una rebaixa. Com que la llei permet que als proveïdors o a les empreses que 
fan serveis als ajuntaments que l’Ajuntament li pugui demanar una rebaixa del 20%, 
això és el que va succeir. De fet, el 2012 es va facturar pel servei ordinari 235.000 euros 
però el que realment hauria d’haver facturat eren 269.000 si no recordo malament. 
Aquest 20% s’exclou bàsicament per això, pels extres, per les feines extres que han anat 
sorgint durant aquests anys i que no estaven contemplades en el contracte primari, 
feines que li vam demanar que deixés de fer. Ara com que el pressupost ordinari de 
l’Ajuntament està més consolidat doncs li demanarem que les torni a fer. 
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Sr. Alemany: Per tant, aquesta retallada del 20% que també es reflectia a nivell de 
serveis, ara els recuperem i paguem el corresponent, d’acord. La segona pregunta és 
aquest procediment que vostès comenten que inclouen els extres com serien la neteja 
després de la cavalcada de Reis, de Carnestoltes, etc, vostè ha comentat bastants detalls 
en el plec però un d’aquests detalls és, aquesta neteja d’aquests dies especials hi ha 
municipis del voltant que la fan immediatament, és a dir, la última carrossa és la que va 
netejant el carrer; serà aquest procés? Serà el dia següent? 
 
Sr. Rueda: Serà aquest procediment. Una de les novetats que hi ha en aquest contracte, 
com a obligació contractual, és que hi ha d’haver una persona localitzable les 24 hores 
del dia durant els 365 dies de l’any, festius nacionals, autonòmics... Han d’estar 
pendents de qualsevol emergència o urgència i a més el pla de treball que comentava, 
que abans del contracte s’han d’establir una sèrie de prioritats i una sèrie de mecanismes 
per complir, un d’aquests serà la programació de les festes locals, els horaris, quan 
començarà la maquinària, quin tipus de maquinària, etc. Evidentment aquestes petites 
coses del dia a dia no es poden establir amb clàusules contractuals sinó que han 
d’arribar-se per pactes consensuals entre la part adjudicatària i l’Ajuntament.  
 
Sr. Alemany: D’acord. Dues preguntes molt breus també. Una és després de reiterades 
queixes que hem fet aquí, en el Ple, amb el tema del soroll, és recull aquest aspecte 
dintre del plec? 
 
Sr. Rueda: Es fa un petit esment al soroll. Ha de complir amb la normativa, el mapa de 
capacitat acústica, que ja vam aprovar en el Ple, i l’ordenança de sorolls. A nivell 
d’horaris i a nivell de maquinària, com per exemple els bufadors que han de ser 
homologats, s’haurà de concretar en el moment de la signatura del contracte. 
 
Sr. Alemany: Per últim, alguns veïns ens han fet arribar aquest aspecte. Després de les 
festes que es puguin fer, per exemple a la Plaça Poppi, i que acabin a les ics de la 
matinada, la visió a l’endemà ja no serà possible perquè quan s’acabi la festa hi haurà 
una neteja encara que siguin les sis o les set de la matinada? 
 
Sr. Rueda: Aquesta és la nostra intenció i esperem que sigui així. 
 
Sr. Alemany: D’acord, moltes gràcies. 
 
2. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS 
MUNICIPAL A 31 DE DESEMBRE DE 2012. 
 
Examinat l’expedient de rectificació de l’Inventari en què són consignades les altes i 
baixes que hi ha hagut des de la darrera rectificació de l’inventari, i que ofereix el 
següent resum general: 
 
 

EPÍGRAFS Nº DE BÉNS QUE 
COMPRÈN 

 VALORACIÓ 

   
1. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC   
  1.1. BÉNS D’ÚS PÚBLIC   
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       1.1.1. PARCS I JARDINS 44  0,00
       1.1.2. PLACES I VIALS URBANS 202  0,00
       1.1.3. VIALS NO URBANS 29  0,00
       1.1.4. ALTRES BÉNS D’ÚS PÚBLIC 55  0,00
  1.2. BÉNS AFECTES A SERVEI PÚBLIC   
       1.2.1. BÉNS IMMOBLES 48  21.223.013,43
       1.2.2. DRETS REALS 6  72.016,84
       1.2.3. BÉNS MOBLES 1.275  738.907,39
       1.2.4. DRETS DE PROPIETAT 
IMMATERIAL 

14  22.812,15

       1.2.5. SEMOVENTS 0  0,00
2. BÉNS COMUNALS 0  0,00
3. BÉNS PATRIMONIALS 12  2.415.300,00
4. BÉNS I DRETS REVERTIBLES 0  0,00
   

TOTAL ACTIU ………. 1.685  24.472.049,81
  

5. OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL   
  

TOTAL PASSIU ……... 12  4.039.847,91
   

TOTAL PATRIMONI   20.432.201,90
 
 
Atès el que disposen els articles 103 a 118 del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Vist l’informe unit a l’expedient emès pel Secretari de la Corporació de data 9 de 
desembre de 2013. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 
13 de desembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí 
Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta 
Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores, Francesc Alemany i 
Martínez, Susanna Pla i Capdevila i Juan Andrés Osorio Piñeiro i l’abstenció dels Srs. 
Oscar Bermán Boldú, Joan Gallart Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, acordà: 
 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida al 31 de desembre de 2012. 
 
Segon.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern. 
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Sr. Ribas: Senzillament és la incorporació del que era l’inventari a 31 de desembre de 
2012. El total de patrimoni és el total d’actiu de 24.472.049,81 i les obligacions són de 
4.039.847, per tant queda un patrimoni net de 20.432.201,90. Com fem cada any, aquest 
és el de l’any 2012 que s’ha d’incorporar ara en el pressupost. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha alguna intervenció d’algun grup municipal? No? Podem votar. 
 
3. PROPOSTA D'ADEQUACIÓ DE RETRIBUCIONS DE DETERMINATS 
LLOCS DE TREBALL. 
 
Atès que la plantilla compressiva dels llocs de treball reservats a funcionaris i al 
personal laboral d’aquest Ajuntament, juntament amb el pressupost per a l’any 2014 es 
sotmet a aprovació en la present sessió plenària.   
 
Atès que una de les places que es preveu és la de Sergent, enquadrada dins l’Escala 
d’Administració Especial, Sots Escala de Serveis Especials, Classe Policia Local. 
 
I l’altra plaça que es preveu es la d’Encarregat i vigilància del pavelló esportiu 
municipal. 
 
Atès que totes dues places requereixen d’una adequació de les retribucions que 
actualment tenen establertes.  
 
Vist l’informe emès a aquests efectes per la Tècnica de Recursos Humans de data 19 de 
novembre de 2013, que tot seguit es transcriu literalment:   
 

“INFORME JURÍDIC 
 
ADEQUACIÓ DE RETRIBUCIONS DE DETERMINATS LLOCS DE TREBALL. 
 
1.- ANTECEDENTS. 
 
Primer.- La plantilla compressiva dels llocs de treball reservats a funcionaris i al personal 
laboral d’aquest Ajuntament, juntament amb el pressupost per a l’any 2013 fou aprovada 
inicialment per la Corporació en Ple el dia 30 de novembre de 2012, aprovació que va 
esdevenir definitiva en no haver-se presentat durant l’exposició al públic cap al·legació.  
 
Una de les places que es preveu és la de Sergent, enquadrada dins l’Escala d’Administració 
Especial, Sots Escala de Serveis Especials, Classe Policia Local. 
 
D’acord amb l’apartat segon de l’article 26 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals de Catalunya, el Cap del Cos de la Policia Local serà el membre que ostenti major 
graduació.  
 
Actualment i d’acord amb la plantilla compressiva dels llocs de treball d’aquesta Corporació, 
la plaça de Sergent de la Policia Local ostenta la major graduació d’entre tots els llocs de 
treball que configuren el Cos de la Policia Local de Palafolls.  
 
A les retribucions complementàries contemplades a l’avantdit lloc de treball, en concret el 
complement específic assignat,  no es contempla l’especial dedicació que es considera inherent 
al Comandament del Cos de la Policia Local, en tan que aquesta especial dedicació no ha estat
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tinguda en compte per les diferents valoracions dels llocs de treball encarregades per aquest 
Ajuntament. 
 
Aquesta Corporació ha efectuat fins a la data diferents valoracions dels llocs de treball de les 
places compreses a la plantilla de personal, concretament els anys 2000, 2002, i 2006: en 
aquestes s’han valorat els factors de responsabilitat i penalitat, sense haver valorat en cap 
d’elles l’especial dedicació del Cap del Cos de la Policia Local.   
 
D’altra banda, el lloc de treball de Sergent, no ha estat objecte fins a la data de cap adequació 
singular de la seva retribució, exceptuant l’efectuada a l’any 2003, en sessió Plenària de data 
23 de desembre, quan es va aprovar un complement per comandament a integrar en el 
complement específic corresponent al lloc de treball que en cada cas ostentés el comandament 
policial, no corresponent aquest complement a una especial dedicació. 
 
L’especial dedicació es concreta en la disponibilitat i l’ampliació de dedicació que requereix el 
Comandament del Cos per tal de poder exercir llurs funcions de forma adequada i per garantir 
un correcte funcionament del servei. 
 
En aquest sentit la disponibilitat, de qui ostenta el Comandament del Cos de la Policia Local, 
es refereix al fet d’haver d’estar efectivament localitzable, amb els mitjans que així ho 
assegurin, i disponible fora de la jornada assignada formalment al lloc de treball, per atendre 
qualsevol incidència in situ quan sigui necessària. 
 
I  l’ampliació de la dedicació, implica l’obligació de prestar una jornada de treball superior a 
l’establerta a la resta de membres del Cos de la Policia Local, quan per raons de servei així es 
requereixi .  
 
Segon.- D’altra banda, s’ha posat de manifest l’existència d’un desequilibri retributiu en el lloc 
de treball d’Encarregat de vigilància del pavelló municipal, doncs realitza funcions, de forma 
habitual, en relació a la coordinació de les diferents intal·lacions esportives municipals. 
Aquesta coordinació es concreta en la supervisió i cordinació de totes les activitats i actes 
esportius que es desenvolupen en totes les instal·lacions esportives del municipi, les relacions 
que s’estableixen entre la Corporació i les diferents entitats que fan ús de dites instal·lacions, 
així com la coordinació dels horaris del personal assignat a les diferents instal·lacions 
municipal i la supervisió de les funcions i tasques assigandes, sense que aquestes funcions 
estiguin valorades. 
 
Així mateix, convé tenir present que per acord de Junta de Govern Local núm. 6, de data 15 de 
juliol 2005, es va reconèixer el senyor Jordi Fitó Viñolas que actualment ocupa la plaça 
d’Encarregat de vigilància del pavelló municipal, un complement retributiu de caràcter 
mensual per a la coordinació de l’esport extraescolar, funcions que tampoc es corresponen a 
les assignades a la plaça d’Encarregat i Vigilància del pavelló municipal, i que per tant també 
s’han de tenir en compte en l’adequació singular de retribucions d’aquest lloc de treball que es 
preten dur a terme. 
 
 2.- FONAMENTS DE DRET 
 
Vist l’apartat setè de l’article 22. de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2013, que permet adequacions retributives amb caràcter 
singular i excepcional que resultin imprescindibles pel contingut del lloc de treball. 
 
D’acord amb l’apartat 2on. i) de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local , l’apartat 2on. j) de l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
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l’article 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, estableixen, entre d’altres,  que en tot cas correspon al Ple 
l’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball i la fixació de la 
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris. 
 
Vist que, respecte el personal laboral, l’article 15 del conveni col·lectiu disposa que els 
conceptes retributius per aquest personal són els que la Llei preveu per als funcionaris. 
 
D’acord amb l’apartat 2on. de l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local s’estableix que les corporacions locals formaran la relació de llocs de 
treball existents a la seva organització en els termes previstos en la legislació bàsica sobre 
funció pública. 
 
L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix,  
que  l’Administració local formarà  la relació de llocs de treball existents en la seva 
organització, que haurà d’incloure, entre d’altres les retribucions complementàries de susdits 
llocs de treball.  
 
L´article 22 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix 
que els conceptes retributius dels funcionaris es classifiquen en bàsics i complementaris.  
 
Donat que les retribucions bàsiques seran les establertes amb caràcter general per tots els 
funcionaris per la Llei de Pressupostos Generals de l´Estat. 
 
Vist l’article 1 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que modifica els article 22 i 25 on es fixen 
les retribucions per al personal funcionari i laboral al servei de les Corporacions Locals. 
 
Atès que l’esmentat Reial Decret 8/2010 concreta, que per al personal funcionari, que una 
vegada aplicada la reducció de les retribucions bàsiques en els termes indicats, sobre la resta 
de les retribucions es practicarà una reducció de manera que resulti, en termes anuals, una 
minoració del 5 % del conjunt global de les retribucions, i pel personal laboral, s’aplicarà un 5 
% de minoració a les quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina. 
 
Vist que l’Ajuntament de Palafolls no disposa de la relació de llocs de treball ni del catàleg de 
llocs de treball com a document tècnic per a l’ordenació del personal que preceptua la 
normativa més amunt assenyalada, i tenint en compte que aquest és el document singular que 
determina l’assignació de les retribucions complementàries. 
 
Degut a la manca del mencionat instrument tècnic d’ordenació de personal, justifica 
l’aprovació pel Ple de la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques dels funcionaris en virtut, entre d’altres, de l’apartat 2on i) de l’article 22 de la 
Llei 7/1985 anteriorment assenyalat. 
 
3.- CONCLUSIONS 
 
Es per tot l’anteriorment exposat que es considera, poder establir, d’acord amb els límits 
establerts en la Llei de Pressupostos Generals  de l’Estat i en atenció a l’especial dificultat 
tècnica,  responsabilitat del lloc de treball i especial dedicació, la retribució anual que tot 
seguit es detalla respecte els llocs de treball  que a continuació s’indica: 
 
Per al lloc de treball de Sergent fixar un complement per especial dedicació a integrar al 
complement específic per una quantia de 4.493,02 euros bruts anuals, essent per tant el 
Complement específic del lloc de treball de sergent de 32.900,00€ euros bruts anuals. Aquest 
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complement per especial dedicació també es podrà integrar al lloc de treball que en cada 
moment ostenti el comandament del Cos de la Policia Local com a Cap de Policia Local.  
 
I per al lloc d’Encarregat de vigilància del pavelló esportiu fixar un salari base de 23.081,03 
euros bruts anuals.  
 
La modificació de dita retribució respecte el lloc de treball de Sergent serà amb efectes 1 de 
març de 2013. La modificació respecte al lloc de treball d’Encarregat de vigilància del pavelló 
esportiu es realitzarà de següent forma: de l’1 d’octubre de 2012 i fins el 31 de desembre de 
2013 el salari brut anual serà de 21.283,81€, a  partir de l’endemà de  l’esmentada data el 
salari brut anual serà de 23.081,03 euros bruts anuals. 
 
Aquestes retribucions  restaran sotmeses a les reduccions previstes a l’article 1 del Reial 
Decret Llei 20/2008, de 10 de maig pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic, mentre sigui d’aplicació l’esmentada disposició.” 
 
Atès que amb posterioritat a l’informe emès per la tècnica de Recursos Humans s’ha 
publicat la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’any 2014.  
 
Atès que l’apartat setè de l’article 20 de l’esmentada Llei contempla la possibilitat de 
dur a terme adequacions retributives, de caràcter singular i excepcional que resultin 
imprescindibles pel contingut del lloc de treball, amb els mateixos termes de l’apartat 
setè de l’article 22 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2013.  
 
D’acord amb  l’apartat i)  paràgraf segon de l’article 22 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, 
reguladora, de les Bases de règim local.  
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, de data 7 
de gener de 2014, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí Agustí 
Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta Petit 
Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores i Juan Andrés Osorio Piñeiro i 
l’abstenció dels Srs. Oscar Bermán Boldú, Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i 
Capdevila, Joan Gallart Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, acordà: 
 
Primer.- Establir, d’acord amb els límits establerts en la Llei de Pressupostos 
Generals  de l’Estat i en atenció a l’especial dificultat tècnica, responsabilitat del 
lloc de treball i especial dedicació, la retribució anual que tot seguit es veurà 
respecte els llocs de treball que a continuació s’indica: 
 
1.- Lloc de treball                   Grup             Nivell CD           Complement Específic 
 
Sergent     C1      20            32.900,00€  
 
− D’acord amb l’article 1 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 

s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, es 
practicarà una minoració del 5 % de les retribucions complementàries, això és 
que el complement específic aprovat pel lloc de treball de Sergent serà retribuït 
en 31.255,00 Euros anuals, mentre sigui d’aplicació l’esmentada disposició i 
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sens perjudici del que estableixin les successives Lleis de Pressupostos Generals 
de l’Estat. 

 
− Aquesta modificació respecte al lloc de treball de Sergent serà amb efectes 1 de 

març de 2013. 
 
− Aquest complement d’especial dedicació de 4.493,02 euros bruts anuals 

s’integrarà en el complement específic del lloc de treball de Sergent o al lloc de 
treball que en cada moment ostenti el comandament del Cos de la Policia Local 
com a Cap de Policia Local.  

 
2.- Lloc de treball                   Grup                                          Retribució Bruta anual              
 

Encarregat de vigilància         M                                             23.081,03   
Pavelló municipal      
                      

− D’acord amb l’article 1 del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual 
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, les 
quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina del 
personal laboral se’ls hi practicarà un 5% de minoració, mentre sigui 
d’aplicació l’esmentada disposició i sens perjudici del que estableixin les 
successives Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
− Aquesta modificació respecte al lloc de treball d’encarregat de vigilància del 

pavelló esportiu es realitzarà de següent forma: de l’1 d’octubre de 2012 i fins a  
31 de desembre de 2013 la retribució bruta anual serà de 21.283,81€, degut a 
que l’interessat ha vingut percebent el complement a què es fa esmen en el 
paràgraf següent. A partir de l’endemà de l’esmentada data la retribució bruta 
anual serà de 23.081,03 Euros, quantitat que englobarà el citat complement 
juntament amb la valoració de les funcions a que s’ha fet esment a la part 
dispositiva del present acord. 

 
− Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern Local núm. 6, de data 15 de 

juliol de 2005, on es reconeix al Sr. Jordi Fitó Viñolas un complement 
retributiu per la coordinació d’esport escolar.  

 
Tercer.- Condicionar l’eficàcia del present acord a l’aprovació definitiva del 
Pressupost per a l’any 2014.  
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Departament 
de recursos humans. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats amb la corresponent 
instrucció dels recursos que contra aquests poden interposar-se. 
 
Sr. Ribas: Hi ha dos casos. Un és el cas del vigilant de zona esportiva que donat que feia 
altres activitats tenia un complement aprovat per la Junta de Govern Local de fa uns 
anys. Això amb la nova normativa no podia ser i aquesta situació s’havia de 
regularitzar. El que es fa és aprovar pel Ple aquest complement, és a dir, que se li pugui 



  
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

14

mantenir aquest complement que ja tenia atorgat. L’altre cas és el Cap de la Policia, en 
què se li aplica un complement per especial dedicació, pel càrrec, i tal i com diu aquí té 
una sèrie d’obligacions i aquest complement és per un import d’uns 4.493 euros anuals.  
 
Sr. Alcalde: Intervencions? El grup del PP? Sr. Bermán té la paraula. 
 
Sr. Bermán: Voldria que m’expliqués una mica i això ja ho vam tractar en la Comissió 
Informativa. Jo moltes vegades el que faig és fer comparacions. Vull diferenciar entre 
les dues retribucions i només en parlaré d’una que és sobre la que tinc més curiositat. Jo 
el que no acabo d’entendre és que es doni un complement i no ho ha explicat. En la 
Comissió vaig preguntar per què es donava aquest complement des del mes de març, no 
és des d’ara. Se’n recorda? 
 
Sr. Ribas: Sí, ho vam comentar. 
 
Sr. Bermán: No ho acabo d’entendre i no sé si vostè avui me’n donarà l’explicació ja 
que en la Comissió no ho sabia. Per què se li dona des del mes de març? També voldria 
que em donés una explicació sobre perquè quan teníem l’anterior Cap de la Policia jo no 
vaig veure que en cap moment se li donés cap complement i feia el mateix servei que el 
que està fent el Sergent que tenim avui en dia. La curiositat de tot és que com sempre 
aquestes negociacions, i queda en evidència en la Comissió Informativa que com que 
vostè per motius professionals viatja molt, doncs que aquestes negociacions les ha 
portat directament el Sr. Valentí Agustí Bassa, per tant, el que m’hauria d’explicar el Sr. 
Alcalde, no vostè Sr. Ribas, és què va pactar amb el Cap de la Policia. Perquè si vostè, 
Sr. Alcalde, va pactar un sou crec que hagués estat decent asseure’s amb totes les forces 
polítiques i explicar amb quines condicions entrava el Cap de la Policia, però no ha estat 
així. Si ara vostè, Sr. Alcalde, dóna un complement i retroactiu al mes de març vol dir 
que això ja ho havia pactat. Això ja ho havia pactat. No acabo d’entendre perquè aquest 
Cap de la Policia sí, donar-li 320 euros mensuals més, i a l’anterior Cap de la Policia no. 
Voldria que em diferenciés el perquè ara aquest canvi, que jo no li recrimino, però sí 
que li recrimino el perquè vostè no es va asseure i ens va explicar les condicions amb 
les quals entrava aquest Cap de la Policia. Veig que totes aquestes condicions estan 
començant a sortir arrel de les negociacions, no fetes pel Sr. Ribas, però fetes per vostè 
Sr. Alcalde. Aquí és quan nosaltres sempre diem “veus com hi ha alguna cosa al 
darrera”. Sospitem, hi ha alguna cosa més que l’Alcalde ha negociat i que nosaltres no 
sabem? Si vostè negocia un sou de 40.000 euros, que no li discuteixo perquè vostè és 
l’Alcalde, si vostè explica a tothom he pactat això, allò i allò altre, no hi hagués hagut 
cap problema. Jo suposo que això vol dir que ha apostat per aquest Sergent i aquest 
Sergent li haurà dit escolta’m del que jo cobrava a Olot al sou que estic cobrant aquí 
estic perdent diners. Si vostè li va prometre que li pujaria el sou, i és on vaig a parar, per 
què no ens ho va explicar en el seu moment? Tots participem a l’Ajuntament, tots som 
Regidors. Sorpreses d’aquesta manera doncs fa suspicàcia  i voler saber. 
 
Sr. Ribas: Només volia aclarir que has dit vàries vegades “en aquesta persona”. Ho vaig 
dir en la Comissió i ho repeteixo ara perquè quedi clar que el concepte és pel Cap, sigui 
qui sigui. Tant en aquest cas com en l’altre són propostes de les diferents Regidories. En 
molts dels casos desconec el cent per cent de la tasca que fan i la Regidoria d’Esports va 
dir escolta’m que hi ha això. Ho vam fer mirar i vam dir tens raó. I per l’altre cas, és que 
aquest senyor, el Cap de la Policia que tenim actualment, legalment, tot aquest esforç 
que ha fet fora d’hores i sobretot al principi, i tal i com fem amb tothom, podia haver 
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compensat amb dies vacances o cobrat una part amb hores extres. Normalment intentem 
compensar amb dies de vacances i per tant no sé quants dies no vindria perquè ha estat 
substituint a membres del cos de la policia, etc. Ell mateix va dir, i una vegada hi vaig 
ser present, jo no vull en aquest sentit passar ni una hora extra. Doncs bé, crec que era 
una manera de retribuir això. Ara si el Sr. Alcalde vol confirmar. 
 
Sr. Alcalde: A mi m’agradaria que la Regidora de Governació que és qui, evidentment 
jo hi estic present, hi participo i estic absolutament d’acord sobre com van anar les 
negociacions, bàsicament té la responsabilitat, la última decisió i fa la proposta a 
l’Ajuntament i a mi mateix d’aquest canvi o de la contractació d’aquest Cap de Policia; 
és per això que li volia demanar a l’Antonia si ens ho vol explicar a tots. 
 
Sra. Petit: Una mica ja és el que ha explicat en Josep. En el moment en què es fa aquest 
canvi es demana que hi hagi aquesta disponibilitat. Actualment, si veiem el total d’hores 
que ha fet fora del seu horari, algunes o la majoria en dies festius, està arrossegant un 
total de 350 hores. Si aquestes hores es paguessin en concepte d’hores extres o 
s’haguessin de tornar com a dies de compensació seria un total que li tocaria fer molts 
dies de festa i no és el cas perquè la situació del quadrant que tenim juntament amb les 
baixes ha fet que hagués de substituir amb molts casos als agents que han estat de baixa 
i sobretot en dies puntuals. Des del principi, ell va mostrar aquesta disponibilitat i el que 
s’ha estat fent és de quina manera això es podia compensar perquè a la llarga no fos una 
pèrdua en relació al sou que tenia anteriorment.  
 
Sr. Bermán: No hi entrarem molt més però ha quedat clar que ho ha desviat a vostè 
perquè és la Regidora de Governació, i em sembla perfecte, però no comparteixo el que 
vostè està dient perquè la situació de la policia ja sabem com està, no solament són les 
baixes. Vostè està justificant que aquesta persona ha estat substituint el servei d’agents, 
no? 
 
Sra. Petit: No substituint, reforçant serveis en moments puntuals. 
 
Sr. Bermán: Ha dit substituir. 
 
Sra. Petit: Doncs, potser m’he equivocat. No és substituir l’agent sinó reforçar un servei 
que quedava coix per manca de personal. 
 
Sr. Bermán: Però la manca de personal significa que al vespre està fent el servei un 
agent? On està aquí el substitut?  
 
Sra. Petit: Molts vespres ha estat aquí fent serveis. 
 
Sr. Bermán: Li diré la veritat; jo he fet una sèrie de preguntes que el Sr. Alcalde li ha 
desviat a vostè. A mi no m’han justificat que a aquest senyor se li hagi de pagar des del 
mes de març fins el dia que s’aprova aquest complement, amb caràcter retroactiu. Això 
no és cap justificació. Sobre la situació de la policia ara no hi entrarem perquè no és el 
tema, però sí que li vull dir que han donat un mal exemple de gestió. L’Alcalde no vol 
explicar amb quina situació va venir aquesta persona, ni qui va anar a buscar aquesta 
persona i al final ho haurem d’explicar els que estem a l’oposició. Crec que els que 
governen i els que negocien són els que ho haurien d’explicar almenys als que estem a 
l’oposició ja que som sis regidors i és un nombre bastant substancial. És com l’exemple, 
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Sra. Regidora, que va fer l’Alcalde en un plenari quan es van aprovar les retribucions de 
l’aparellador de l’Ajuntament, amb la conya que li pujava, recordi-ho, perquè portaria el 
mòbil 24 hores. Jo no tinc res en contra d’aquest professional perquè estem parlant del 
que és la plaça però quan parlem de retroactiu sí que parlem d’aquesta persona, aquí ho 
han barrejat i per això no estic d’acord amb el Sr. Ribas. Jo estaria d’acord  amb el que 
vostè ha explicat inicialment de la plaça però quan diu amb caràcter retroactiu significa 
que a aquest senyor l’està recompensant i ja queda creuat. I la manera d’actuar fa 
entendre el que he explicat a l’Alcalde i que ell no vol explicar. Arriba un moment en 
què jo ja no vull entrar en el que diu l’Alcalde o en el que dic jo perquè sempre estaríem 
amb el mateix i com que ell no té la sinceritat d’explicar-ho i vostè potser sí que ho sap 
però tampoc vol explicar-ho perquè això li passa l’Alcalde i vostè el mira ... i així no 
traiem res de profit. Crec que és un mal exemple sobretot pel Cap de policia que hi 
havia abans perquè aquest senyor també li va demanar que li arreglessin el sou i vostè 
va fer la negativa Sr. Alcalde. Aquest senyor va marxar per la mateixa situació que 
aquest Sergent està avui en dia. El que passa és que aquest Sergent d’avui en dia també 
li ha demanat, li va demanar la plaça d’Inspector i vostès no estan d’acord amb una 
plaça d’Inspector. Que no expliqués a l’oposició el que probablement ja sabem és 
l’exemple d’uns sí i altres no. Quan vostè aposta per una persona li dóna tot però quan 
no aposta per la persona, aleshores, se li nota, aquesta és la diferència. Que ara heu 
d’apostar pel Sergent, que heu anat a buscar, sí o sí perquè sinó marxarà probablement a 
Olot i per això vostè li dóna aquesta compensació. És la realitat Sr. Alcalde. I com que 
no ho vol explicar doncs ho deixarem així i vostè tindrà tota la raó perquè és la majoria 
però no significa que tingui la veritat. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé; alguna pregunta més? Sr. Alemany? 
 
Sr. Alemany: En la Comissió vàrem formular una pregunta que se’ns va mig respondre 
però que s’acabaria de certificar en el Ple sobre si hi havia més situacions a regularitzar 
com les que estem fent en aquest moment o algun tipus de reconeixement que no 
passava per nòmina o alguna cosa que s’hagués de fer. Se’ns va comentar que en 
principi no però que es miraria. 
 
Sr. Ribas: En principi no n’hi ha cap, això no vol dir que aparegui. 
 
Sr. Alemany: En principi hem de comptar que no. Ens sembla molt bé que es reconegui 
via nòmina el que s’hagi de reconèixer si es fa la tasca, per tant, res a dir. El que sí que 
ens preocupa és l’explicació, el concepte que s’utilitza en el cas del Sergent de la 
policia, no era substitució sinó reforç. 
 
Sr. Ribas: Especial dedicació, el concepte legal és especial dedicació. Una altra cosa és 
el que ha explicat ella que és que algunes de les gestions que ha fet són físiques de 
reforç. 
 
Sr. Alemany: D’acord, doncs especial dedicació. Així doncs, per començar se li ha 
d’agrair, tenint en compte que al col·lectiu de funcionaris i treballadors públics a 
vegades se’ls acusa de segons quines coses i quan no és així s’ha de reconèixer, tot i que 
tinc la sensació que potser hi ha més gent, a banda d’aquest senyor, que fa aquest 
sobreesforç o aquesta dedicació de més i per aquí ens ve una miqueta el neguit. El 
neguit ve pel fet de que tot i que reconeixent la dificultat d’elaborar un criteri que sigui 
el més equànime possible en el qual tothom s’hi pugui veure reflectit i acollir-se, això ja 
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és difícil en l’empresa privada entenc que ho és molt més a l’administració pública, sí 
que ens neguiteja el fet de què molt bé ara li reconeixem a aquest senyor que ha fet un 
esforç, a més s’acaba d’incorporar i segur que ha hagut de torejar segons quins tipus de 
situacions i ja sabem com està la policia, sabeu també la nostra opinió en aquest sentit 
que és responsabilitat del Sr. Alcalde aquesta situació, ja ho sap; aleshores, per no anar a 
un altre departament on segurament també hi trobaríem gent que, utilitzant el símil 
esportiu, ho dona tot, potser hi ha més agents que també han fet algun tipus de cobertura 
o s’han esforçat i que potser a força de no veure’s reconegut deixen d’estar tant actius o 
es desincentiven. No ho sé si és el cas i si hi ha en altres departaments aquesta situació. 
Per tant, potser, i és segurament una situació pendent, seria interessant, i si  pugues ser 
de forma consensuada ja seria genial, que es defineixin una sèrie de criteris, d’incentius 
per tothom i que la gent pugui conèixer que si s’esforça pot tenir un reconeixement, que 
entenc que en aquest cas és econòmic però també pot ser amb altres històries. 
 
Sr. Ribas: En aquest cas hi ha una diferència i amb això hi estem totalment d’acord. No 
solament hi ha aquest cas, hi ha molta gent de diferents àmbits i amb diferents mesures. 
Aquest cas és molt flagrant per la situació, pel lloc de treball i pel grup. Vull dir que hi 
ha dedicació de la gent de l’Ajuntament i que hi dedica molt. De l’Ajuntament de 
Palafolls podem dir que tant el conjunt de laborals com el de funcionaris crec que hi ha 
un grup en aquest sentit que dedica a l’Ajuntament i que si mirem els índexs de baixes i 
demés estem molt per sota; hi ha casos puntuals, però en general estem molt per sota, la 
gent s’hi dedica, s’hi esforça i fora d’hores, no hi ha cap problema en aquest sentit. 
Aquest cas possiblement sigui un exemple que si funciona en un futur podem aplicar a 
altres caps d’àrea. El cas que vostè ha posat del mateix cos, que jo sàpiga no hi ha ningú 
que no hagi rebut la compensació. Aquest cas és diferent perquè no ha rebut cap 
compensació. El conveni ja preveu que si una persona fa algun acte, alguna cosa, doncs 
té una sèrie de compensacions, via compensació horària, si fa un acte un diumenge em 
sembla que és un dia i mig de festa o ics hores extres en el moment que es pagaven les 
hores extres. En aquest cas no hi és. En aquest cas, i si és un exemple a seguir, 
desconeixia exactament quantes hores tenia aprovades, si tenia 300 i escaig d’hores fent 
càlculs ràpids són 40 dies de vacances i si hi ha algun diumenge ja és un dia i mig més o 
el doble del que li pagarem en un any, només en hores extres. Crec que en aquest cas, 
aquest complement, si el llegim bé, a ell li implica una gran dedicació i que en aquest 
sentit especial dedicació, és a dir, gairebé en qualsevol moment, en qualsevol hora ha 
d’estar disponible i al peu del canó. Parlant amb ell, podia triar l’altre opció però va dir 
que no, que ell ja entén que no és qüestió de venir a fer hores extres, que és la seva feina 
i que no compta les hores ni res. Per tant, jo crec que des de l’Ajuntament això s’ha 
d’agrair. Crec que és una mesura que es podria estudiar de cara al futur i fer-ho. De fet, 
abans de la crisi s’estava fent una valoració per cada lloc i tota una sèrie de coses que 
van quedar aturades i hi havia alguns que també tenien alguna cosa d’aquestes. Vull dir 
que la responsabilitat, en aquest sentit, és pel càrrec, no per la persona i que la 
compensació econòmica és més aviat negativa que positiva per la persona que l’ocupa, 
pel cas només d’aquests mesos que ha estat, no sé que passarà en el futur, però durant 
aquests mesos que ha estat hauríem d’haver pagat el doble o es podia haver agafat 40 
dies de vacances. I que jo sàpiga al cos sempre s’ha compensat. 
 
Sr. Alemany: Doncs perfecte. Reprenent el tema de les 350 hores, potser això és la 
demostració o el reflex d’un desequilibri evident que no s’acaba mai de corregir perquè 
no és possible corregir perquè som humans i no som màquines i hi ha baixes. No poso 
en entredit cap de les baixes però probablement es tracta d’un cos o d’un àmbit en què 
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potser afecta més que en altres àmbits per la tasca que desenvolupen o l’exposició que 
tenen i que per tant sempre patim del mateix mal que és que devem moltes hores; 
aquestes hores es compensen amb més vacances, per tant, no hi ha cobertura i hi ha gent 
que ha de fer hores per compensar les vacances que fan els altres i ..., d’això hem parlat 
vàries vegades en aquesta sala i potser caldria començar a corregir de base tot plegat. 
Potser, falten no ho sé, tres, quatre persones per poder compensar, perquè festes en 
seguirem fent i la gent se seguirà posant malalta i les festes normalment es fan en cap de 
setmana i es cobreixen a doble jornada, estarem sempre en la mateixa situació. D’altra 
banda tampoc és qüestió, pel que entenc del que m’explica, és que aquest senyor 
assumeix un plus de responsabilitat, un plus d’estar accessible pràcticament en 
qualsevol moment, això a ell li afectarà per molt que hi estigui d’acord. Per tant, caldria 
equilibrar una part de les raons que ha generat, no la part de responsabilitat perquè ho 
entenc però sí la part de cobertura d’hores. No sé si avui ja que després parlarem de 
pressupostos, doncs el tema aquest d’una, dos o tres persones no ho sé, però un estudi 
seriós en aquest sentit caldria definir-lo. 
 
Sr. Alcalde: Que hi hagin baixes és normal, com dius tu no treballen màquines són 
éssers humans. Que és un cos que treballa de cara al públic i amb uns nivells d’atenció 
superiors també és veritat i també el fet de treballar 24 hores; això significa que hi ha 
uns canvis horaris que tampoc són molt recomanables per a la salut, uns dies dorms de 
nit, uns altres de dia i altres a la tarda. El que no és normal és que això passi, 
bàsicament, aquest increment de l’absentisme en aquest cos de policia, just quan ve el 
nou Cap de policia. Vull dir que aquest absentisme que era més o menys normal, una o 
dos persones, es trasllada a tres, quatre, cinc, sis arribant a nivells del 30, 35%, crec que 
això no és normal. Això és així ho hem d’assumir, hem de dir que això és així i hem 
d’intentar arreglar-ho. Segurament, no solament és culpa de les persones que estan de 
baixa, evidentment, sinó que serà una mica culpa de tots; però és quelcom que ens 
passa, que això no és habitual i això ho ha hagut de carregar aquesta persona que ha 
vingut de Cap de policia. Que en la seva feina en principi ha d’estar atent de la situació 
les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, no dic amb presència física però sí amb un 
telèfon, és a dir, que en qualsevol moment que se l’ha necessitat se l’ha trobat sempre 
durant tots aquests mesos que ha treballat. Penso que, en aquest sentit, és un bon 
exemple. És veritat que els anteriors caps de policia, en Sancho que és un Caporal que 
va fer de Cap em va demanar, a mi personalment, que no podia continuar, que les 
dificultats que tenia amb varis membres concrets de la policia feia impossible continuar 
amb aquesta situació d’estrès. I en Marc, l’anterior Cap de policia, se’n va anar 
bàsicament perquè la seva petició d’ascendir a sotsinspector va ser denegada en principi 
per l’Ajuntament perquè creia que era un grau innecessari havent un Sergent. Això ho 
hem parlat amb molta gent i això ha passat. Una de les últimes converses que vaig tenir 
amb en Marc, amb el qual mantinc una bona relació perquè continua la seva família 
vivint aquí, és que també va començar a tenir símptomes respecte les dificultats 
personals amb diversos membres del cos de policia. Aquí tenim un problema que 
l’haurem de resoldre i que s’ha d’assumir. Penso que en aquest moment intentem 
defensar a la persona que ha vingut de fora i que la Regidora ha fet una bona elecció. 
Per tant, donar-li la confiança necessària perquè pugui tirar endavant aquesta tasca. 
Penso que no és res estrany i crec que ja n’havíem parlat, no és cap secret, que tu quan 
contractes a una persona que ve d’un altre lloc, que no té cap problema en seguir en 
aquell lloc, que has d’anar a parlar amb l’Alcalde del seu poble perquè te’l deixi venir, 
que de moment te’l deixa 6 mesos i després pot augmentar 1 any més; però no és cap 
cosa rara plantejar-li el desidèrium  de que tu li has de pagar el mateix que cobra. No 
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estem parlant de cap cosa estranya sinó que és una persona a la qual li demanes una 
tasca i si tu creus o ja saps amb les dificultats amb les quals es trobarà doncs que 
econòmicament no tingui cap disminució. Després, és clar, els números són els que són 
i després surten coses i en aquest moment estem intentant arreglar-ho. Aquí no hi ha cap 
misteri ni cap secret. Hem intentat buscar un Cap de policia que fos de fora i que tingués 
ja la formació feta com a Sergent. Això és el que en aquests moments tenim. 
 
Sr. Alemany: Parlàvem dels desequilibris que poden forçar la situació en aquest sentit la 
llei de l’oferta i la demanda; si aquest senyor estava allà i se’l va a buscar, allò lògic és 
que aquest senyor imposi les seves condicions, aquí no tenim res a dir. Únicament un 
esment breu, vostè comentava o insinuava que hi havia hagut una ràtio de baixes molt 
més elevada del normal. Entenc que són baixes mèdiques, que algun facultatiu ha 
d’haver signat aquestes baixes mèdiques, ara no preguntaré qui per no trobar-me segons 
quina sorpresa, en tot cas, vull pensar que són justificades. Perquè si el que vostè m’està 
dient és que hi ha una xarxa de facultatius que signen baixes a gust de les persones això 
ho hauríem de ... 
 
Sr. Alcalde: No, això no ho volia dir. Jo penso que s’emmalalteixen aquí, alguna cosa 
els hi passa. 
 
Sr. Alemany: D’acord, anem al fons de la raó. Vostè reconeixia un problema. Jo crec 
que el problema de la convivència dintre de la policia, de la qual sempre ens hem 
mantingut molt distants perquè em sembla que ve de lluny, probablement només vostès 
ho poden solucionar i poc més. Comentar més aviat aquelles circumstàncies que no 
afavoreixen o entorpeixen la convivència com seria el tema de la tensió pel fet de no ser 
prous agents, que no es poden cobrir els torns, que es planteja un quadrant que no ... i 
això encara fa enfadar més a tots plegats, és a dir, aquests aspectes que són més fàcils de 
solucionar. L’altre aspecte ja els hi deixo als que tenen experiència dilatada amb aquest, 
però aquest altre sí que seria un tema que potser ... 
 
Sra. Petit: Aquest aspecte que comentes s’està solucionant. Primer perquè s’estan fent 
les bases i s’ha fet ja la selecció per substituir als agents de baixa, això és una solució, 
una bona solució. Després perquè en molts moments aquesta prolongació de jornada del 
Cap o de reforç de determinats torns, doncs ha vingut per pal·liar aquest efecte. De 
manera que, potser sí que s’ha acumulat unes hores en el seu servei però la borsa 
d’hores que es venia arrossegant ha disminuït moltíssim, una cosa compensa l’altra. 
 
Sr. Alcalde: No sé potser dir-ho tot, no? Hi ha un moment en què hi ha una certa pau 
social podríem dir o convivència i que es gaudeix durant l’època del primer Cap de 
policia, quan els policies poden fer totes les hores extres que vulguin.  
 
Sr. Alemany: Jo li he posat en safata per tancar-ho aquí i vostè em torna a obrir una altra 
vegada ... 
 
Sr. Alcalde: Hi ha una situació que amb un mal conveni, com el que tenim, en el qual 
les hores extres valen tres vegades més que les hores normals, doncs, que aquí entrem 
en una dinàmica en què hi va haver un moment que es va haver de tallar. I potser el 
problema està aquí. Vull dir que hi havia una situació de sobresous, que si voleu algun 
dia podem examinar i us ho explicaré, que d’alguna manera s’ha tallat perquè la gent ha 
de fer les hores que ha de fer i prou. El que no pot ser és aquesta mena de barra lliure: 
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que si jutjats, que si ... i tot això no podia continuar així. Arriba un moment que, és clar, 
la gent està contenta i no diu res i fan el que els hi dóna la gana. I quan algú intenta 
posar ordre, intenta d’alguna manera crear una borsa d’hores per cobrir aquestes baixes 
que són, evidentment, necessàries de cobrir i que es produiran perquè són éssers humans 
i no poden aguantar aquest ritme moltes vegades, però no a través d’hores extres. No té 
sentit fer uns quadrants amb quatre o cinc agents quan saps que la meitat dels dies no els 
tindràs. Això és el que hem intentat treballar i ha estat molt costós, és evident. 
 
Sr. Alemany: En qualsevol cas entenc que el conveni es va signar per ambdues parts, 
ells i l’Ajuntament.  
 
Sr. Alcalde: Sí, ens vam equivocar. Ara tenim pendent renegociar el conveni. Moltes 
vegades he sortit a plantejar canviem les coses, no sé, posem exemples dels pobles del 
voltant, quan val l’hora extra a Malgrat? Ha estat impossible negociar però continuarem 
i penso que no és res extraordinari, qualsevol col·lectiu humà i un col·lectiu que a més 
treballa 24 hores 365 dies a l’any, doncs té aquest tipus de problemes, és clar. 
 
Sra. Petit: En relació al quadrant el que volia dir és que no és que estigui desequilibrat 
sinó que de vegades coincideixen en un mateix torn dues o tres baixes i no sempre hi ha 
disponibilitat per part dels agents de canviar si no és amb compensació. Llavors això fa 
que alguns torns quedin desequilibrats però no per culpa del quadrant sinó perquè pot 
coincidir això que en un mateix torn hi hagi dues o tres baixes que fa molt difícil cobrir 
el servei. 
 
Sr. Alemany: Per acabar-ho, vull pensar que la majoria dels agents del cos també 
prioritzen la qualitat de vida, és a dir, fer les hores que et corresponen i prou i no fer-ne 
moltes i cobrar-ne moltes. Potser sí que hi ha hagut algú que ha pensat que aquí hi havia 
una manera de fer-se un sobresou però potser n’hi ha d’altres, i jo almenys en conec uns 
quants, que per gust no practiquen l’actuació en aquest sentit. D’altra banda, com vostè 
crec que avançava i que pot ser un altre deure que se’ls hi pot posar, és a dir, el que seria 
urgent és renegociar un nou conveni en aquest sentit, perquè sinó per molt que pugui 
tenir sentit el que vostè pugui dir, que no li nego, dret a llei està negociat i està sobre la 
taula i per tant, no sé ... I en aquest sentit si s’acaba, el que deia la Regidora, amb 
aquesta sobreexposició a les baixes que entenc que ja no existeix, en principi traient 
aquesta anomalia no hi hauria d’haver dificultats pel quadrant perquè entenc que el 
quadrant es calcula tenint en compte un número de baixes determinades a l’any, per 
tant, no hi hauria d’haver aquestes dificultats, aquí vaig. És a dir, entenc que aquesta 
borsa va disminuint per això. 
 
Sra. Petit: Sí. 
 
Sr. Alemany: Gràcies. 
 
Sr. Gallart: Nosaltres, la intervenció que farem serà començar per dir que ens 
abstindrem en aquest punt.  Després de tot el que s’ha dit nosaltres creiem que s’ha creat 
un precedent que és positiu, d’aquesta manera hi ha altres col·lectius segurament que 
també estan bastant necessitats d’això, sempre estarem a favor de que realment es revisi 
i es miri el que el professional o el que el treballador cobri el que ha de cobrar i que es 
miri sempre amb els mateixos ulls, és a dir, fent la valoració que s’ha de fer. Ja sabem 
que això està dintre de la legalitat i que és una decisió de l’equip de govern i, per tant, 
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tot el que sigui diners pel professional i pel treballador doncs penso que és benvingut. 
Les formes de distribució segurament són per revisar una per una però en qualsevol cas 
pensem que és positiu. 
 
4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER L'EXERCICI 2014 I LES SEVES BASES D'EXECUCIÓ. 
 
Vist l’informe de la interventora acctal. de la Corporació de data 12 de desembre de 
2013 en compliment del que disposa l’article16.2 del R.D. 1463/2007 de 2 de novembre 
i observant els principis establerts a la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com informe Econòmic-Financer de la 
mateixa interventora de data 11 desembre de 2013 en compliment del que disposa 
l’article 168-1, lletra e), del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel que 
s’aprova el Text Refós de la LRHL ,   
 
Atès que en data 15 de gener de 2013 l’Ajuntament en Ple va acordar l’adjudicació per 
alienació de les parcel.les 1 i 2 del Pla Parcial del Sector 36  “Serra Vallplana” del PGO  
destinat al finançament, entre d’altres fonts, de les inversions previstes al Pressupost 
2014. 
 
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Econòmics, de data 23 de 
desembre de 2013, el Ple de l’Ajuntament, amb el vot favorable dels Srs. Valentí Agustí 
Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta Petit 
Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores i Juan Andrés Osorio Piñeiro i 
el vot en contra dels Srs. Oscar Bermán Boldú, Francesc Alemany i Martínez, Susanna 
Pla i Capdevila, Joan Gallart Pedemonte i Maria Masaguer Taberner, acordà: 
 
1er.-Aprovar el Pressupost General de la Corporació  per a l'exercici 2014,  que conté el 
del propi Ajuntament, i que,  resumit per capitols és el següent: 
 
AJUNTAMENT DE PALAFOLLS 
 
Estat  d’Ingressos. 
___________________________________________________________________ 
capitols               denominació                                           Import 
 
-Operacions no financeres:    
                                                                                                         
A)OPERACIONS CORRENTS                                   
 1      Impostos directes                                               4.127.629,00 
 2      Impostos Indirectes                                                70.000,00         
 3      Taxes i altres ingressos                                      6.939.772,78    
 4      Transferències corrents                                     1.927.100,00 
 5      Ingressos patrimonials                                          609.535,69 
 
           B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6       Alienació d’inversions reals                               1.045.042,13 
7       Transferències de Capital                                      583.399,86             
---------------------------------------------------------------------------------- 
total Pressupost d’ingressos.....................................15.302.479,46€ 
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================================================= 
 
 

ESTAT DE DESPESES                   
---------------------------------------------------------------------------------- 
Capitols      denominació                                          Import       
Operacions no financeres. 
                                                                                                                               

A) Operacions corrents                      
1    Despeses de personal                                 3.413.749,00                                 
2    Despeses de bens corrents i serveis         3.278.718,38 
3    Despeses financeres                                     142.190,36                                    
4    Transferències corrents                              539.430,00 
        
         B) Operacions de capital 
6    Inversions reals                                         7.341.631,46 
9    Passius financers                                          586.760,26 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        15.302.479,46€.                                  

========================================================== 
 
2.- Aprovar inicialment la plantilla de personal que es detalla a l'expedient del   
pressupost amb les seves modificacions. 
 
3.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General de la Corporació.  
 
4.- Exposar-ho al públic durant un termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlleti Oficial de la Provincia i pels mitjans acostumats en aquesta localitat, a l'objecte 
que puguin formular-se reclamacions. Cas de no produir-se'n cap, pressupost, bases i 
plantilla s'entendran aprovats definitivament. 
 
Sr. Alcalde: Bé, el Sr. Ribas acabat de venir de Sud-àfrica, com deia el company del PP 
que viatja molt, ara ens delectarà con la conocida canción pressupostos del 2014. 
 
Sr. Ribas: De fet aquesta presentació s’ha acabat a Durban, a Sud-àfrica. L’he fet breu, 
no m’hi he estès gaire, únicament que, sí l’he fet diferent en comparació amb altres 
anys, posant els criteris d’execució i normes que hem de complir, que són moltes més 
de les que he posat ja que només he posat les bàsiques. Primer crec que és important la 
foto, això va passar fa pocs dies, crec que és un esforç el que van fer, la inauguració dels 
castellers de l’Alt Maresme i bé, va valer la pena i em va agradar la foto. Bé, els criteris 
d’execució del pressupost només he agafat els més importants. En la Llei Orgànica 
2/2012 d’estabilitat i sostenibilitat financera hi ha dos punts; primer establir el marge 
suficient, que els drets reconeguts i les obligacions quadrin, després complir amb 
l’equilibri pressupostari de la regla de despeses segons l’article 11.4 i 12 respectivament 
de la Llei Orgànica 2/2012. A tot això ens obliga l’Estat. La segona regla que hem de 
complir és la regla de la despesa. Des de l’any 2008-2009 tots els pressupostos de totes 
les entitats i corporacions controlades per l’Estat estan en aquest sentit tutelats o 
controlats i posen unes normes de creació de despesa com la del capítol 1 que està 
prohibit contractar, a excepció de casos molt específics, especials o d’especial necessitat 
com podria ser el cas de la policia que parlàvem ara, però en principi està prohibit, i 
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després una regla de despesa que vol dir que totes les despeses ordinàries no poden 
superar un percentatge que ells marquen i que aquest percentatge en teoria ve fixat per 
la taxa de referència del creixement del producte interior brut mig i que cada any el 
Consell de Ministres ho proposa per tres anys. En aquest sentit, aquests tres anys eren 
2014, 2015 i 2016, suposo que si hi ha algun canvi o alguna millora és probable que ho 
modifiquin, però, en aquests moments vol dir que al 2014, féssim el que féssim en el 
pressupost, l’increment de les despeses d’ordinari no podia superar l’1,5%, l’any 2015 
l’1,7% i el 2016 l’1,9%. Després la sostenibilitat financera, el rati de deute públic. 
Aquest any no hem posat res en el pressupost, ni es preveu cap nova operació, per tant, 
amb tot això, amb les amortitzacions que farem tal i com consten en els dos informes 
que ha fet la intervenció de l’Ajuntament, quedarem en el 31,22% dels ingressos 
ordinaris previstos, per tant, molt per sota del 75% que permet en aquests moments la 
llei, la normativa. Un altre criteri i últim és la càrrega financera d’aquest any que és la 
que s’incorpora en el pressupost. Aquest any tenim una càrrega financera, ara surten 
unes estadístiques molt maques de quin és el deute dels ajuntaments per habitant i coses 
d’aquestes, doncs bé, la càrrega financera del pressupost de l’any 2014 serà 
aproximadament d’uns 78 euros per habitant. En relació amb els últims anys va 
decreixent constantment. Com es calcula aquesta càrrega financera? Seria el capítol 3, 
més el capítol 9, els interessos més l’amortització dels préstecs que tenim demanats, i es 
divideix pels ingressos corrents del capítol 1 al 5, etc, etc sense alguns dels ingressos 
que no són finalistes i evidentment sense el tema d’inversions i tot això, per tant, només 
és del pressupost ordinari. La càrrega financera que teníem la previsió pel 2012, la del 
2013, la del 2014 i aquí posem increment 2013 vers 2012 però que no és un increment 
és una reducció del 3,48% segons consta en l’informe. Bé, ara ja anem al pressupost. 
Aquí tindríem el pressupost general de despeses; les despeses de personal que són 
3.413.749 el capítol 1 i que suposen un 22,31% del pressupost, les despeses en béns 
corrents i serveis estaríem en 3.278.718,31 i que seria un 21,43% del pressupost, les 
despeses financeres que són l’amortització de préstecs que serien 142.190, el 0,93% del 
pressupost, transferències corrents, que serien les transferències que paguem bàsicament 
pel tema de gestió de residus que és l’organisme i després aquí hi ha tot el tema de 
subvencions de totes les entitats, etc., seria 539.430, les inversions paquet a part que 
després ja en parlarem al final, 7.341.631 i els passius financers que és les 
amortitzacions dels préstecs a llarg termini serien de 586.760 que és el 3,83% del 
pressupost total. Això en quan a despeses. Ara aniríem a la part d’ingressos. Tindríem 
d’on venen aquests ingressos; d’impostos directes que són 4.127.629 que és el 26,9%, 
els impostos directes són la majoria d’impostos com l’IBI, l’IVTM, les plusvàlues, 
l’IAE, etc.; impostos indirectes, aquí hi hauria només els permisos d’obres que aquest el 
rebaixem en funció a l’any passat; les taxes, preus públics i altres ingressos, aquí anirien 
tot el que serien les taxes, com la taxa d’escombraries, la taxa per la prestació del servei 
de la llar d’infants, les taxes dels diferents serveis com l’escola d’adults, l’escola de 
música estarien en aquest capítol 3 i a part un altre sèrie d’ingressos que van en el 
capítol 3 però que estan destinats a les inversions per això és aquest import; l’apartat de 
les taxes és un apartat petit i la majoria de l’import correspon al ingressos que té 
l’Ajuntament per poder finançar les inversions. Transferències corrents, és el que rebem 
del fons de l’Estat, bàsicament, i de la Generalitat, etc, de la participació dels impostos 
que cobra l’Estat que és 1.927.100. Els ingressos patrimonials de 609.535, l’alineació 
d’inversions reals que són els diners que farem servir per inversions i que venen de 
l’alienació; en aquest cas és el terreny de la zona industrial que com ja sabeu vam 
vendre i que vam cobrar una part l’any passat i que la última part es cobra crec que a 
finals d’aquest mes o a principis del mes que ve, que serviran per finançar totes les 
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inversions d’aquest any i el que són transferències de capital 583.399. El total és 
15.302.000 dels quals 7.300.000 més o menys serien les inversions. Només amb el tema 
de despeses, perquè és el més interessant, he fet una comparativa amb el que era 2014-
2013, perquè es vegin les minses diferències en algun cas, com en les despeses de 
personal que hi ha menys 10.000 euros, en el cas de béns corrents i serveis aquest 
3,93% d’increment -124.000 euros-, despeses financeres menys 26%, seria que 
rebaixem els interessos uns 50.000 euros aquest any que ve, transferències corrents més 
o menys un increment d’aquest 3%. Per tant, el total d’operacions corrents serien 
aquests 7.374.000 que representa l’1,11% d’increment d’aquest pressupost. En l’altre 
apartat, que són les operacions de capital, serien les inversions, aquests 7.341.000 i el 
que són els passius financers que és l’amortització dels préstecs que tenim sol·licitats 
que seria dedicar-hi 586.000 contra 550.000 que hi vam dedicar l’any passat, és un 
increment de 36.000 euros més que hi dediquem. Aniríem a l’apartat d’inversions. En 
les fotos que veieu aquí és una simulació del lloc de ..., vaig llistant i després si 
l’Alcalde vol fer algun comentari. Primer és el carrer Capdevila és una de les accions 
que estan previstes i el carrer Girona que també és una de les accions previstes a 
executar dintre d’aquest any. Això és una simulació amb altres carrers, s’ha agafat el 
carrer i se li ha fet una simulació de com podria quedar després de l’actuació que s’hi 
farà. A inversions 2014 tindríem la previsió d’urbanització d’aigua i sanejament sectors 
industrials de Santa Maria, zones industrials fins a Santa Maria que són aquests 
2.661.498, la urbanització i asfaltat de sistema elèctric de Ciutat Jardí que són aquests 
2.382.171, el sector 11 que són 669.520, l’asfaltat de diversos carrers i millores de vies 
públiques,etc, aquests 300.000 euros de previsió, Can Batlle 2 adequar el local per 
l’esplai serien aquests 200.000 euros, la rehabilitació de la coberta i climatització del 
Teatre aquests 200.000 euros més, tenim pendent l’1% cultural pel Castell de Palafolls 
que ve de l’any passat, Acesa, bé Avertis ara ha de pagar a la Generalitat i la Generalitat 
ens ho ha de transferir a nosaltres l’1% de total la inversió que s’ha fet en el tram de 
Palafolls per poder-ho destinar al castell, la rehabilitació del carrer Capdevila i carrer 
Girona com a plataforma única, rehabilitació del carrer de Baix també com a plataforma 
única -després veureu la foto de com quedaria-, la façana de les Ferreries, els 
contenidors soterrats, la rotonda de Sant Lluís treballs preliminars, en principi la 
rotonda de Sant Lluís la fa la Diputació però el pacte que s’ha fet és que ells financen 
les obres i nosaltres fem el projecte, em sembla que és així no? Rueda. D’acord. 
Nosaltres fem el projecte i ells pagaran el 100% de les obres d’aquesta rotonda que hi ha 
entre l’entrada de Sant Lluís i Marineland. Continuant això és el pàrquing i això és com 
podria quedar el carrer de Baix amb l’obra prevista d’inversió. Continuem i hi hauria 
l’ascensor i una sèrie de millores al Forroll de 54.441 euros, la zona verda de residents a 
Sant Lluís i nous pàrquings en la Figuerassa, d’això em sembla que en vam parlar a les 
ordenances, donada tota la problemàtica que hi ha hagut aquest estiu amb el pàrquing al 
posar Marineland un pàrquing de pagament, la gent que venia de fora ha ocupat Sant 
Lluís; aleshores, la idea és fer una zona verda que funcioni durant aquesta època que és 
quan hi ha els problemes de pàrquing i que només sigui pels veïns de Sant Lluís per tal 
de que hi puguin aparcar. També tenim les actuacions a la gossera municipal de 30.000 
euros, a l’Ajuntament treballs previs de reordenació i ampliació, seria el que és ara la 
policia un cop estigui acabat el seu nou edifici, el parc Lluís Companys al Saló de Mas 
Pedrer on hi ha unes actuacions de les quals després també veureu una simulació de 
fotos, hi ha una partida de millora d’equips informàtics, servidor, etc, i tot una sèrie de 
coses que ens fan falta, el pont de la riera d’accés a l’institut de la qual també hem fet 
una simulació, això seria més o menys el carrer Font del Ferro i des d’aquí a l’institut 
no sé però potser hi ha... és el camí més curt per la gent que viu en aquell sector i només 
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fent un petit pont en la riera la gent que passa per allà accediria a l’institut més 
fàcilment, aquesta és una mica la idea. Després una parada d’autobús. Després hi ha una 
sèrie de compres de vehicles; ara tenim uns vehicles per rènting als quals se’ls hi acaba 
el rènting i aquests vehicles són el del lampista que té una grua i una cistella i el petit de 
l’Ajuntament, el Renault. Són cotxes que estan molt bé, només tenen quatre o cinc anys, 
estan molt ben conservats, tenen pocs quilòmetres i que amb aquesta situació de crisi les 
mateixes empreses els deixen a preus molt, molt rebaixats i val la pena que ens els 
quedem i per tant no renovem el rènting. I una sèrie de petita maquinària que fa falta per 
la fusteria. Tot això seria la llista de coses d’inversió. Això seria com podria quedar la 
pista d’skate, és una simulació de la proposta que han fet uns joves a l’Ajuntament i 
això seria l’ampliació del casal de joves de Can Batlle per l’esplai. Totes aquestes obres 
que he dit, aquests 7.341.000, tenen un finançament que va amb quotes urbanístiques 
que són les parts de la zona industrial, sector 11 i Ciutat Jardí, tenim una partida de 
subvencions ja confirmades i que per tant podem posar, les que no estan confirmades de 
moment no estan dins d’aquesta partida; hi ha alienació d’inversions reals que seria  de 
tot el que s’ha demanat subvenció i encara no la tenim confirmada o que es finançarà 
amb els recursos de l’Ajuntament. Serien aquests diners que tenim aquí, d’empreses 
privades aquests 174.000, de la Xarxa de Barcelona que és la Diputació 325.000 i del 
pressupost ordinari que són 590.000 que seria bàsicament l’obra de l’aigua de les 
fàbriques que va amb la quota i que pertany al pressupost d’ordinari. Aquí tindríem les 
dues últimes que hem dit abans, el pont que ha de creuar cap a l’institut i la marquesina. 
Com estaria repartit el finançament de les obres? Representa que tenim del total d’obres 
d’inversió, uns 5.000.000, el 70% aniria amb quotes urbanístiques, 590.000, el 8% 
aniria amb pressupost ordinari, 325.000, el 5% més o menys aniria amb subvencions de 
la Diputació, 174.000 euros, seria d’empresa privada, el 1.045.000, el 14% d’alienació, 
la venta del terreny de la zona industrial, i l’1%, 84.000, de subvenció de la Generalitat. 
Això és una mica tot, molt resumit, el que hem posat en el pressupost 2014. Vols afegir 
alguna cosa de les inversions? M’he deixat alguna cosa? No? 
 
Sr. Alcalde: Passarem a les preguntes i contestarem. 
 
Sr. Ribas: D’acord, gràcies. 
 
Sr. Alcalde: El torn de paraules. Sr. Bermán. 
 
Sr. Bermán: Sr. Alcalde, inicialment ja m’ha fet gràcia la marquesina, tant famosa, de 
disseny. Per iniciar una mica amb més cordialitat. 
 
Sr. Alcalde: Això vol dir que li agrada. 
 
Sr. Bermán: M’agrada perquè he vist que ... I d’on surt això? Amb què s’ha inspirat per 
dissenyar aquesta marquesina? 
 
Sr. Alcalde: Les parades d’autobús són molt lletges, no? No sé si hi esteu d’acord. Hem 
estat buscant un model que tingués un sentit una mica més escultòric, que pugués ser 
també un signe del poble. 
 
Sr. Bermán: Qui li ha dissenyat? Un arquitecte?  
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Sr. Alcalde: Ho han fet una mica entre varis. És un model que hem posat aquí però que 
després podem millorar. Sí que crec que estaria bé fer un esforç, concretament estem 
pensant amb la parada d’autobús que està a Pau Casals amb Riera de la Burgada i que 
penso que seria molt maco que pujant la Riera de la Burgada aparegués aquest model 
que té un cert impacte i que si funciona es podria repetir en altres llocs. 
 
Sr. Bermán: Com la paperera ou? O aquesta no ha donat resultat? 
 
Sr. Alcalde: Millorarem. 
 
Sr. Bermán: Bé, parlant sobre el pressupost, nosaltres votarem no al pressupost. Això ja 
ho vam comentar a la Comissió informativa. Això té una raó, el seu discurs de repetir 
els pressupostos perquè sempre estem igual. Jo he agafat, i suposo que l’arxiu de 
l’Ajuntament té tots els documents de tots els pressupostos que vostè ha aprovat, des del 
2005 i han passat anys, des del 2005 fins ara són molts pressupostos que aquest govern 
governant amb majoria absoluta ha fet, a vegades pactant amb altres partits o en solitari 
la majoria de pressupostos. He començat a mirar i he vist que des del 2005, i s’ha de dir 
i s’ha de reconèixer que han estat molt repetitius, amb raó totes les inversions 
importants d’aquest Ajuntament com va ser l’Isozaki, en Miralles, alguns plans parcials, 
i després, moltes inversions que han estat tretes i després col·locades i després tretes. Al 
meu entendre ha fet una evolució del pressupost, amb aquesta trajectòria, amb tots els 
respectes mediocre. Sí que es constata allò repetitiu dels pressupostos. Sí que és veritat 
que el que ha fet aquest Ajuntament és contradir el que es diu de l’endeutament de 
l’Ajuntament senzillament per una raó, perquè si aquest Ajuntament s’endeutava més no 
tindria mitjans per poder pagar. Aquesta és la realitat. Llavors, veure un pressupost i 
després mires la realitat fora d’aquest pressupost i veus les zones industrials com estan, 
les barriades com estan i les urbanitzacions com estan, em fa entendre que hem perdut 
molts anys de govern socialista. Hem estat durant molts anys venent, el que jo dic, 
l’Isozaki, en Miralles i aquestes gràcies com vostè diu, a mi em fa gràcia amb tots els 
respectes perquè a vostè li agrada, la marquesina amb aquest tipus d’escultura com que 
el Partit Popular no hi entén de cultura, aquesta lluminària que vostè col·loca per tot el 
poble i fins i tot aquesta última, el llibre que ha fet de campanya pròpia i personal, pel 
seu ego personal Sr. Alcalde, quan encara la gent ho està passant molt malament i està 
passant calamitats vostè encara té aquesta prepotència de fer aquest llibre. És 
respectable, però al meu entendre com a partit és criticable amb la situació que tenim. 
Fer un llibre representant tot el que vostè ha fet, perquè el que ha fet és un llibre 
explicant tot el que ha fet vostè amb temes d’inversions. 
 
Sr. Alcalde: Avui no toca el llibre. 
 
Sr. Bermán: No entrarem aquí, ha estat, per dir-ho d’alguna manera, la panacea. La 
realitat no és la que vostè pinta en aquest pressupost. És un pressupost amb manca 
d’idees. Un pressupost en el qual vostè ha malvenut un terreny d’alineació i amb el que 
ha rebut vostè, aquest milió i escaig d’euros, ha fet unes inversions de cotxes, parades 
d’autobús, unes places que nosaltres com al carrer Girona no compartim, un model 
d’urbanització com el de Ciutat Jardí que farà pagar el 100% i no compartim. Per això 
som diferents. La política que vostès fan a la política que fem nosaltres veritablement és 
molt diferent. Nosaltres partim de que els contribuents durant molts anys han pagat els 
seus impostos i per part de l’Ajuntament seria normal que posés diners, no? Com en 
moltes urbanitzacions, hi ha molts ajuntaments que ho fan, aquest no. I això, moltes 
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vegades li recrimino que el Partit Popular amb la seva manera de ser quan li fa pressió, 
com quan va passar a Mas Reixac, després vostè sí que va incorporar un percentatge per 
fer l’enllumenat. En general, veiem com fa inversions tipus, i avui he parlat amb el Sr. 
Rueda per veure petits projectes o petita documentació de projectes que vostè presenta, 
doncs bé, com que no està l’arquitecte no estan a disposició i quan li dius que has vist 
part d’un petit projecte com el que va presentar en Berrocal sobre el famós tema de les 
piràmides i els rètols que vostè posarà davant d’aquestes mateixes piràmides que 
costarà, i ho he vist, he vist l’informe d’en Berrocal m’ho va ensenyar l’arquitecte, 
85.000 euros. La meva pregunta és, vostè creu que en aquests moments necessita HT 
Hoteles..., que considero que va fer una mala gestió, el fet de deixar col·locar en 
l’entrada d’un poble una sèrie de naus, és primordial i prioritari que aquest govern 
col·loqui ara Palafolls amb tot el que va costar aquesta infraestructura? Vostè és 
conscient de gastar-se ara 85.000 euros amb la que està caient al poble? És prioritari un 
pressupost i per això li dic un pressupost mediocre, perquè vostè sempre presenta un 
pressupost en el qual sempre veig inversions que repeteix, i vostè diu que sempre estic 
dient, inversions que no tenen efecte de poble i unes altres que tenen efecte de poble; el 
total del pressupost d’inversions és 5.000.000 i que el 100% ho pagarà la gent 
mitjançant quotes urbanístiques i del demés no veig quelcom sòlid. Igual que ha 
comparat les hores extres de Malgrat miri també el pressupost que ha fet Malgrat i veurà 
la comparativa entre un i l’altre. Sí que li demanaria que em donés una explicació, i veig 
que les inversions van encaminades cap a vostè, crec que el Sr. Ribas fa bé la seva 
gestió, fa la seva feina bé, crec que viatja molt per la seva professió i és normal perquè 
és d’on menja el pa com tothom, però veritablement jo me n’adono que no veu la 
realitat, la realitat del poble, la realitat d’aquestes inversions que és la que li traspassa al 
Sr. Ribas; com a gestor jo reconec que és bo el Sr. Ribas, és bo i fa la tasca, però la 
informació que se li trasllada al Sr. Ribas és una informació equivocada. Jo voldria que 
m’expliqués com preparen un pressupost. Dels anys que jo porto a l’Ajuntament encara 
no he vist com preparen un pressupost. Com el preparen un pressupost municipal?  
 
Sr. Alcalde: El pressupost d’inversions, l’altre ja queda bastant més clar, però el 
d’inversions bàsicament hi ha dos grans partides, que són el tema dels serveis generals 
de la zona industrial i Ciutat Jardí, que no s’han fet per qüestions econòmiques i també 
de tipus urbanístic. Com sap, en la revisió del Pla General es va decidir fer un 
replantejament de Ciutat Jardí i estem esperant el final d’aquest projecte de 
reparcel·lació amb el qual portem més d’un any i que en l’última reunió el Sr. Rueda ja 
m’ha informat de que estem en el punt final, tenint en compte la dificultat que hi ha 
hagut per comunicar a les 700 parcel·les, els costos d’això, el resultat, com queda el 
planejament i això ha estat un cost tremend. Vull dir que hem passat un any treballant 
molt pel tema de Ciutat Jardí, encara que no es noti, per tal de poder ser capaços ara 
d’engegar aquestes obres. Vull recordar, perquè no ho diu i a la gent se l’enganya i se li 
explica coses que no són certes, que en el passat projecte important a Ciutat Jardí que 
segons vostè l’Ajuntament no va posar res, no com ha dit que hi ha una altra 
urbanització que sí que hi vam posar diners, sense posar diners se li va rebaixar el 
projecte de clavegueres construint una depuradora que estava valorada en 1.000.000 
d’euros a través de les gestions que l’Ajuntament va fer amb la Generalitat i que 
s’haguessin pogut fer servir per altres coses, però l’Ajuntament va decidir utilitzar 
aquesta inversió per d’alguna manera minorar els costos que tenia la urbanització de 
Ciutat Jardí, o sigui que aquí hi ha 1.000.000 d’euros. A això, li hauríem d’incrementar 
300.000 euros més o menys que són els que han fet fallida, o sigui que ja estem en 
1.300.000, i a més es va construir a través del “Plan Zapatero” un edifici social pel  
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servei dels veïns que va costar 300.000 euros més. És a dir, quan tu inverteixes 
1.600.000 euros i després diuen que no has posat res doncs una mica fa vergonya de dir 
vostès tenen molta barra d’anar dient això, molta barra. L’altre qüestió és el que vostè 
em preguntava, d’on surten les inversions? Doncs miri li diré molt senzillament; durant 
aquests anys hem anat aprovant diferents projectes del PUOSC, de la Xarxa de 
Barcelona, del tema de l’autopista; en aquest moment l’Ajuntament en aquest 
pressupost, si anem comptant unes inversions que estan previstes i les altres, 
segurament ens n’anirem cap als 800.000 euros que l’Ajuntament ingressarà de 
diferents administracions i que l’Ajuntament a més posarà sobre aquest 1.000.000 
d’euros no crec que hi arribi perquè hi ha 300.000 euros per possibles dificultats que 
tinguin a Ciutat Jardí. Nosaltres participarem en unes inversions que bàsicament estan 
suportades per subvencions que venen de l’Estat i que han estat treballades en els 
diferents Plens i que tots vostès coneixen. Aquesta és la base d’això, després si ens fa 
molt de riure una parada d’autobús però estem parlant de 10.000 euros sobre un projecte 
de 15.000.000, o sigui que si el problema és aquest ja em va bé. Vull dir que ja estic 
content que el problema sigui aquest. 
 
Sr. Bermán: Per acabar, no entraré amb vostè ... 
 
Sr. Alcalde: Digui alguna cosa interessant no torni a repetir el mateix. 
 
Sr. Bermán: A mi em fa gràcia Sr. Alcalde. 
 
Sr. Alcalde: No ho torni a repetir. 
 
Sr. Bermán: A mi em fan gràcia les seves declaracions que no entraré ... 
 
Sr. Alcalde: A mi no em fa gens de gràcia això. 
 
Sr. Bermán: A mi sí em fa gràcia, les seves declaracions sí em fan gràcia. I em fa gràcia 
que ens digui que tenim barra. 
 
Sr. Alcalde: Molta barra tenen. 
 
Sr. Bermán: Molta barra, està molt bé, que quedi constància molta barra vàries vegades 
para que vea. Vostè està acostumat sempre a ... això és el que li agrada a mentir i a ... 
 
Sr. Alcalde: El que menteix és vostè, que no reconeix que l’Ajuntament ... 
 
Sr. Bermán: Em deixa parlar? 
 
Sr. Alcalde: No, no pot ser que em digui que sóc un mentider quan li acabo de 
demostrar que l’Ajuntament a Ciutat Jardí en l’anterior projecte s’ha gastat 1.600.000 
euros i això són coses que són reals, estan comptats, no pot dir que no s’ha posat. No 
voldríem posar res perquè pensem que les urbanitzacions s’han de subvencionar a sí 
mateixes perquè això incrementa el patrimoni personal i és normal que els diners 
públics no s’utilitzin per incrementar el patrimoni personal de ningú, això és el que 
estem intentant explicar trenta mil vegades i costa tant d’entendre. I acabarem les obres 
de Ciutat Jardí, segur, trigarem molt més temps del que haguéssim pensat, però si no hi 
hagués hagut aquest govern municipal jo li asseguro que això no existiria, Ciutat Jardí 
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no existiria, que potser hagués estat una sort que no existís però la veritat és que l’hem 
conservat, l’hem mantingut, l’hem fet créixer i que acabarem les obres, li asseguro que 
acabarem les obres. 
 
Sr. Bermán: Em deixa poder parlar? 
 
Sr. Alcalde: Jo preferiria que no parlés més perquè ja ha parlat molt, no sé que ha de dir 
més. 
 
Sr. Bermán: Estava vostè parlant i vostè ha de deixar parlar. 
 
Sr. Alcalde: Jo li contesto. Jo avui no vinc a parlar, avui parla el Sr. Ribas i vostè té la 
mania de que sempre he de parlar jo. Jo li reconec i li agreixo l’interès que té en la meva 
persona però està equivocat. 
 
Sr. Bermán: Si a vostè li agrada. Però vostè quan parla ho ha de dir tot. Vosaltres vau 
fer les clavegueres de Ciutat Jardí, les vau gestionar malament. En la urbanització Ciutat 
Jardí vostè va fer la inversió, que la van pagar 100%, que vostè amb la contractació del 
Sr. Kulic el director tant famós, el seu amic,... 
 
Sr. Alcalde: Ara estem parlant del pressupost d’aquest any, això li he donat a tall 
d’exemple perquè vostè ho ha anomenat, una vegada aclarit jo li agrairia no tornar al 
mateix. 
 
Sr. Bermán: Però es que no ha dit la veritat. 
 
Sr. Alcalde: D’acord, no he dit la veritat però... 
 
Sr. Bermán: Vostè no va fer una desviació que costava 500.000 euros més?  
 
Sr. Alcalde: El què? 
 
Sr. Bermán: Vostè va fer una desviació d’allò que estava pressupostat de 500.000 més o 
menys i hi ha actes. 
 
Sr. Alcalde: Ja li contestaré. 
 
Sr. Bermán: En l’ordinari, si tindrem a final de mes l’ordinari perquè vegi que no diu la 
veritat, i li diré més, durant trenta anys que porta d’Alcalde vostè està recriminant... 
 
Sr. Alcalde: Per què parla dels trenta anys? Estem parlant del pressupost de l’any que 
ve. 
 
Sr. Bermán: De les inversions durant els trenta anys d’Alcalde, vostè està parlant del 
tema de la urbanització... 
 
Sr. Alcalde: Jo crec que la seva vida és molt trista, està sempre amb el mateix, és veritat, 
ja n’hi ha prou, ja ho sabem, ja ho ha repetit trenta mil vegades. Parli del pressupost de 
l’any que ve, si us plau. 
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Sr. Bermán: Jo ja he parlat del pressupost de l’any que ve, però es que surt Ciutat Jardí 
en el pressupost de l’any que ve. 
 
Sr. Alcalde: Ja ho sé. 
 
Sr. Bermán: Potser només veu Oscar Bermán i PP, és el que té a la ment. 
 
Sr. Alcalde: Jo de vostè m’ho faria mirar de veritat. 
 
Sr. Bermán: Això és la seva especialitat. Llavors, la diferència que hi ha en el 
pressupost que vostè presenta és la que jo li estic dient. Nosaltres no compartim en 
aquesta situació, la realitat, amb les inversions que vostè està presentant. Que la 
urbanització Ciutat  Jardí, ara, en aquests moments, amb la crisi, durant els molts anys 
que vostè ha estat i està d’Alcalde hagi ara decidit que això es pot repercutir... i això ja 
es va tractar i en l’anterior Comissió, que aquesta inversió a l’hora de reclamar el 100%, 
i per això li dic que vostè no estava dient la veritat dels 500.000 euros que són factures 
que no repercutiria a l’hora... 
 
Sr. Alcalde: No entenc que diu. Ja hi estic d’acord, penso que és normal que vostè pensi 
això i ja està no passa res. Tenim diferències d’opinió. 
 
Sr. Bermán: Però li diré una cosa, quan s’executi aquesta inversió si un percentatge alt 
de gent no pot pagar aquestes contribucions, l’Ajuntament com sufragarà aquesta  
inversió? 
 
Sr. Alcalde: Això és un problema nostre que el resoldrem... 
 
Sr. Bermán: No, és un problema de tots. 
 
Sr. Alcalde: És un problema de tots però especialment de l’equip de govern que es fica 
en aquesta aventura. 
 
Sr. Bermán: Però si no es pot pagar que passarà? Com ho sufragarem nosaltres? 
 
Sr. Alcalde: Si no es pot pagar no es farà. Passarem les contribucions especials i si 
veiem que això no funciona doncs ho deixarem estar, què vol que faci? L’Ajuntament 
no té 2.300.000 euros per invertir allà i el Sr. Alemany ha parlat amb mi d’aquest 
assumpte vàries vegades i ho hem deixat clar. Jo l’entenc, la seva posició és diferent, 
tenim objectius diferents. Però li vull recordar que en les últimes eleccions a Ciutat 
Jardí, a la taula de Sant Genís-Ciutat Jardí, el partit del PSC va treure els millors 
resultats dels trenta anys, vull dir que al darrere hi ha una voluntat, en aquest sentit, 
majoritària de que la gent... 
 
Sr. Bermán: Quin resultat va treure allà? 
 
Sr. Alcalde: No me’n recordo però és igual, el que vull dir és que la gent no està en 
contra d’aquest projecte. Penso que hi ha molta gent que està a favor, fins i tot hi ha un 
grup important de gent que ja ha pagat des de fa uns anys, unes 100 i escaig de 
parcel·les ja han pagat. Penso que el que seria una cosa molt complicada és dir-li ara a 
aquesta gent que no tirem això endavant. Nosaltres els ajudarem. Només el projecte de 
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reparcel·lació del qual estem parlant l’Ajuntament ha d’ingressar 350.000 per 
indemnitzacions, per treballs tècnics, tot això s’ha de dir, dels quals s’han cobrat la 
meitat i l’altre meitat l’haurà de posar l’Ajuntament aquest mes per poder reparcel·lar. 
Per què no ho diu això també? 
 
Sr. Bermán: Perquè en el moment de fer les clavegueres ja es va avisar que vostè no 
volia fer la reparcel·lació i per això va haver una desviació de 500.000 euros. No ho diu 
tot només diu el que a vostè li interessa. 
 
Sr. Alcalde: Estem parlant de futur i en el futur en aquest sentit jo penso que les coses 
aniran bé, estic convençut. I li recordo, ara acabarem la reparcel·lació però aquesta 
reparcel·lació a l’Ajuntament li ha costat 350.000 euros; evidentment hi ha una 
subvenció però s’hagués pogut fer servir per una altra cosa i si ara li sumem el 
1.600.000 que li havia dit ja estem sobre els 2.000.000 d’euros. 
 
Sr. Bermán: I la inversió que vostè presenta de la urbanització d’aigua i sanejament del 
sector industrial de Santa Maria com s’executarà? Amb contribucions? No hi ha un 
contenciós? 
 
Sr. Alcalde: No. 
 
Sr. Rueda: S’ha suspès. 
 
Sr. Bermán: S’ha suspès? 
 
Sr. Alcalde: Sí. Molt bé, gràcies. Sr. Alemany, té la paraula l’equip d’Esquerra 
Republicana. 
 
Sr. Alemany: Uns reconeixements previs. S’ha trobat molt a faltar les sentades prèvies 
amb el Regidor d’Hisenda perquè probablement estem parlant del Ple més important de 
l’any en tant que s’aproven els pressupostos. Hi ha Plens també importants però, 
evidentment, econòmicament és el que més. El fet de poder seure amb la transparència 
que sempre ha caracteritzat al Regidor doncs es troba molt a faltar quan no pot ser. Això 
vol dir que el Regidor té una vida molt estressada, que s’ho ha de fer mirar perquè no 
anem bé. 
 
Sr. Ribas: Mai a la vida hi havia hagut tres sessions prèvies al pressupost. És l’any que 
n’hi ha hagut més. Una altra cosa és que fora d’aquestes sessions puguem veure’ns. 
 
Sr. Alemany: Té una mica de trampa perquè des què tenim la documentació per poder 
treballar-la bé no hem pogut seure i ho trobem a faltar, és un reconeixement per quan 
ens hem assegut, prengui-s’ho com a tal, al contrari. El segon tema és el pressupost. Des 
del nostre punt de vista té uns aspectes tècnics, d’elaboració i uns aspectes conceptuals 
en què es defineix la prioritat pressupostària. Dels aspectes tècnics no tenim res a dir per 
començar perquè no en sabem prou com per posar-nos a discutir sobre aquest tema i 
després perquè el nivell de marcatge que s’està exercitant per part d’altres 
administracions és tan severa que jo diria que poca capacitat a la imaginació i a la 
creativitat. 
 
Sr. Ribas: I espera’t. 
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Sr. Alemany: Sí i espera’t exacte o potser no. Potser tenim la sort de que nosaltres ens 
en sortim, bé és igual deixem-ho. Per tant, ens centrarem en els aspectes conceptuals 
que són els que defineixen les prioritats de cadascú, que com deia el Sr. Bermán són 
respectables, però que es poden també no compartir. Un parell de temes que ens 
ajudaran a reconduir primer la parada de l’autobús. Jo diria que al Sr. Alcalde la posa 
expressament aquí amb la foto perquè tots ens hi enganxem i deixem de pensar en altres 
coses. 
 
Sr. Ribas: Era l’objectiu. 
 
Sr. Alemany: Sí ja m’ho imagino i tots hi piquem, per tant, reconèixer que estar ben 
posat el tema, únicament que, entenc, que com a parada de bus, concepte, doncs 
normalment té un cost ics que desconec perquè el mercat de les parades de busos no el 
domino, però entenc també que segur que amb l’habilitat que caracteritza al Sr. Alcalde 
haurà regatejat el preu d’aquesta nova parada perquè sigui el mateix que el d’una parada 
normal. En tot cas, ja ho seguirem això, però quan hem vist el dibuix penses això potser 
costarà més que la típica parada rectangular. Després respecte el punt que comentava, 
que era un punt de fricció entre el company del PP i el Sr. Alcalde, al voltant del 
1.000.000 d’euros de la depuradora i de les inversions fetes a... Jo he trobat una mica de 
trampa, és a dir, reconèixer les inversions que s’hi puguin haver fet diria que els 
ciutadans de Ciutat Jardí no ho perceben, potser no s’adonen, però no ho perceben que 
aquí s’hi ha fet tantes coses. Diria que el cost d’oportunitat de no fer la inversió del 
1.000.000 d’euros, és a dir, què hagués passat si no es fa la inversió de la depuradora? 
Jo diria que haguéssim tingut alguna repercussió a nivell de l’ACA, a nivell de multes, 
vull dir que potser estava una mica conduïda aquesta inversió, que no podíem fer 
masses històries. 
 
Sr. Alcalde: En el primer projecte estava la depuradora i el cost en lloc de 3.000.000 era 
4.000.000, és a dir, 1.000.000 d’euros més. Després la gent veu que ha costat 3.000.000 
d’euros perquè la depuradora ha estat gratis. 
 
Sr. Alemany: Dic que la decisió de fer la depuradora potser estava molt orientada, és a 
dir, que no es podia deixar de fer la depuradora perquè Ciutat Jardí estava evacuant de 
forma totalment il·legal i irregular. 
 
Sr. Alcalde: Voldria dir que les clavegueres del poble de Sant Genís ja estaven fetes en 
aquell moment i s’estava llençant en una mena de depuradora que anava a Malgrat a 
través de la riera. Vull dir que era una obra absolutament imprescindible, que no 
solament va afavorir a Ciutat Jardí sinó a tota la xarxa que s’havia fet prèviament en el 
poble. 
 
Sr. Alemany: És per atribuir el mèrits que... d’acord. Per últim sobre Ciutat Jardí, vostè 
com bé comentava hem tingut, i amb el Sr. Ribas, moltes converses sobre aquest tema i 
el fet de que el 70% de la inversió sigui amb quotes urbanístiques, si és ben cert que una 
part important és d’unes empreses, també és ben cert que hi ha 2.000.000 i escaig o 
potser més que afecten directament als contribuents de Palafolls i en l’àmbit de Ciutat 
Jardí que ja hem discutit moltes vegades i que segurament hi estaríem d’acord que ja 
neix viciat d’inici, és a dir, que probablement no hi hauria d’haver la urbanització allà 
tal i com esta, com moltes d’altres urbanitzacions, no som especials en això, de la 
serralada prelitoral i litoral n’hi ha moltes que no... i algunes fins i tot no recepcionades. 
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Si no recordo malament l’última vegada que vam estar xerrant parlàvem d’un 
embargament aproximat d’unes 70 parcel·les que voltaven en aquest àmbit i venien pel 
fet de que no havien pagat l’IBI del 2012. Per tant, també podíem calcular que 
probablement també hi hauria un perill, que el Sr. Alcalde m’ha semblat que reconeixia, 
de dir si no ens en sortim no ens en sortirem, no arribarem a més, i que suposo que 
vostès han calculat, han calculat aquest perill. Jo l’única cosa que els hi vaig demanar en 
el seu moment és que si s’ha d’embargar, embargaran? Vaig fer aquesta pregunta i 
vostès em van dir si hem d’embargar embargarem amb tot el que això comporta en 
aquest sentit perquè tirarem endavant aquest projecte. 
 
Sr. Alcalde: D’embargar ja embarguem ara. Estem embargant als que no han pagat les 
clavegueres, una altra cosa és que després Diputació tiri endavant aquests 
embargaments. En aquests moments, si la primera recollida de fons no és positiva, hi ha 
un tant per cent important, esperarem. 
 
Sr. Alemany: Ho dic perquè es tracta tant aquesta com la de l’execució de les 
infraestructures del subministrament d’aigua al polígon i a Santa Maria i que en aquesta 
crec que sí que està aclarit el tema de les quota urbanística d’aquestes empreses perquè 
és la part important i els rebuts segur que ens els passaran als veïns. Aquestes dues 
partides eren dos clàssics del pressupost que des què nosaltres som Regidors ja hi eren, 
vull dir que eren dos clàssics que s’anaven arrossegant. Aquesta primera entenc que sí 
que és segur que l’any que ve no la tornarem a veure o potser sí però no igual dotada 
com a mínim. 
 
Sr. Ribas: Segur que s’estarà fent l’obra o sigui que acabada no estarà i són moltes 
fases. 
 
Sr. Alcalde: Tenim un problema que s’està resolent, era un problema enorme i era el 
sector 27 en el qual la meitat de les indústries estaven quebrades. L’altre dia va acabar 
de caure Escolor. Entrar amb un projecte, la xarxa del servei general d’aigua, en un 
sector concret on la meitat de les empreses estan quebrades... Ara la cosa ha anat 
millorant; hi ha hagut alguna compra, hi ha una situació a través d’un banc que sembla 
que es pot resoldre, hi ha la indústria Talleres Comas que la mateixa conselleria ens 
demana i tinc una entrevista amb el Director General d’urbanisme el mes que ve perquè 
estan molt interessats en què vinguin a instal·lar-se en el sector 27 precisament a 
Palafolls, és una empresa d’alta tecnologia. Jo penso que farem un esforç i ho farem. 
 
Sr. Alemany: Aquestes dues partides, que són dels 7.000.000 d’inversió sempre tenim 
aquests gairebé 5.000.000 que estan aquí, sobre la taula, i que probablement l’any que 
ve ja no tindrem, aquesta estructura de 7 més 7, no? ho desitjo. El primer aspecte que ja 
l’havíem introduït és que d’aquest pressupost d’inversions el 70 % és de quotes 
urbanístiques, per tant no és gens menyspreable el que estem parlant. Estem assumint un 
perill, que jo respecto que vostès prioritzin en aquest sentit, encara que sigui per la 
responsabilitat dels molts anys d’incloure-ho  en el pressupost doncs ja toca, potser no 
és el millor moment ni molt menys però en algun moment o altre ho han de fer i és un 
problema que s’ha generat trenta anys enrere del qual no li he pogut fer mai la pregunta 
però li faig ara; entenc que vostè no va tenir responsabilitat a l’hora de la creació 
d’aquesta urbanització sinó que ja se la va trobar, és una de les poques coses que s’ha 
trobat quan va arribar a aquest Ajuntament. 
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Sr. Alcalde: Vostè no ha llegit el llibre. 
 
Sr. Alemany: Sí una part però entendrà que jo tinc una dosis determinada que puc llegir 
cada dia d’aquest llibre, no puc tot sencer. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha una part del llibre que intentem explicar, perquè l’hem escrit entre 
quatre persones, coses que ens hem equivocat; una d’elles és aquesta i l’altra l’ha dit el 
Sr. Bermán, i jo coincideixo evidentment amb ell perquè està per escrit, que és ocupar el 
front del poble, en la carretera d’arribada, amb naus industrials, el sector 6; crec que és 
un error i estem intentant millorar-ho amb aquestes intervencions, però hagués estat 
molt millor la visió que hi havia abans. 
 
Sr. Alemany: Des d’un punt de vista més concret tenim dubtes perquè no ens hem pogut 
seure, per tant, plantejaré unes preguntes ràpides. La primera és i crec que la única 
petició que en el seu moment, i això ja ho arrosseguem fa un mes i mig, sobre l’accés a 
l’aparcament darrera de Mas Prats; no sé si aquell pont s’ha inclòs o no s’ha inclòs? 
 
Sr. Ribas: Hi havia dos casos, un era aquest que diu vostè i desprès hi havia el cas de la 
Maria que va comentar l’enllumenat de l’accés. Dins de la partida global vam dir allò ho 
valorarem, el principal problema és la seguretat dels cables de tota la inversió que hi 
fem allà perquè com sabeu hi ha el tema del robatori del coure, com es pot fer perquè 
allò tingui una instal·lació segura. Ho estàvem valorant. I aquest altre es posava dins 
aquest paquet. No hi havia una partida concreta perquè no sabíem el preu però com que 
sí que es va comentar en aquella reunió. És el paquet d’obres generals. 
 
Sr. Alemany: D’acord. Ara una sèrie de preguntes breus. Hi ha una partida que és 
retribucions en espècies funcionaris policia; això de retribucions en espècies? 
 
Sr. Ribas: És bàsic del pressupost. 
 
Sr. Alemany: És? 
 
Sr. Ribas: Són complements i coses d’aquestes del pressupost. Quin és Roser? 
 
Sr. Alemany: Retribucions en espècies funcionaris policia, els títols a vegades... 
 
Sra. Corbera: S’hauria de mirar. 
 
Sr. Alemany: A vegades els conceptes queden... 
 
Sr. Ribas: És el mateix que l’any passat, no ha canviat res però t’ho miro. 
 
Sr. Alemany: D’acord. De fet el valor no és que sigui... Ara això em fa pensar en un 
comentari que feia el Sr. Alcalde que deia “si el que els hi preocupa a vostès és una 
partida de 10.000 euros sobre un pressupost de 15.000.000”, que fem trampa perquè 
estem parlant d’un pressupost ordinari de 7.000.000 i escaig però és igual, 10.000 de 
7.000.000 i escaig doncs també... tot suma; si comencem a sumar al final obtenim els 
7.000.000 i escaig d’ordinari. Per tant, sí que és important sobretot des d’un punt de 
vista de transparència amb el temps que corre i de responsabilitat de cara a la gent 
d’aquest poble. Hi ha una altra partida que pel valor ens ha sorprès perquè 
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econòmicament està molt definit, molt pautat, que és la Tècnica d’Ocupació AODL per 
un valor de 48.400 euros, seria un sou que seria molt superior... 
 
Sra. Corbera: Són dos tècniques. 
 
Sr. Alemany: Són dos tècniques? Doncs falta tècniques. Això ho explica perquè si fos 
una sola. 
 
Sr. Ribas: Sí, Roser et deixem que ets la persona que en saps més del pressupost, estàs 
autoritzada, vine aquí al meu costat. 
 
Sr. Alemany: Em sembla perfecte, el que em sorprenia era que una tècnica costés 
48.000 euros. 
 
Sra. Corbera: Diu una o diu tècniques? 
 
Sr. Alemany: Posa tècnica. 
 
Sr. Ribas: Tècnica d’ocupació ara ho veig, són les dues de Promoció Econòmica. 
 
Sr. Alemany: D’acord. Una altra partida és, bàsicament per certificar-ho i alguna altre 
vegada ho hem parlat, bidell Centre d’Art i Media temporal; és aquesta persona que és 
rotativa però que s’ubica en el Centre d’Art i Media però que va tot arreu, per què és 
obvi que no està en el Centre d’Art i Media, no? 
 
Sr. Ribas: No. Són dintre dels bidells que tenen una ubicació. 
 
Sr. Alemany: Molt bé. Dintre de les despeses de personal hi ha un apartat que és control 
presència personal 7.000 euros, introduïm algun tipus de procediment? 
 
Sr. Ribas: Marcador digital. 
 
Sr. Alemany: Marcador digital per àmbits? 
 
Sr. Ribas: Això és una demanda de personal de ja fa temps. El que sí es va decidir és 
que ho farem en el moment en què ho fem per tothom, el que no farem és uns sí i els 
altres no. Hi haurà varis equips situats en els diferents edificis i la gent haurà amb 
l’impremta digital fer el marcatge. 
 
Sr. Alemany: Després, malauradament des del nostre punt de vista, hi ha un parell de 
partides que s’estan convertint en un fix que són els lloguers del pati de l’institut família 
ics i lloguer de Coppal. A banda del lloguer en sí, que tots dos junts són gairebé 17.000 
euros, jo no discutiré el preu, bé doncs, sap molt de greu el rendiment, és a dir, el cost 
que això té i el rendiment nul per molt que ara hi posem una pista d’skate i a més com 
que en aquest sentit vostè ho va reconèixer doncs jo també ho faré, hi estem d’acord en 
aquest sentit, i és que ha estat aquest jovent qui ha pres la iniciativa, i està molt bé 
recollir-la, però si no fos per ells ni això hi hauria en aquests dos terrenys. Si no tenim 
mal entès l’Ajuntament continua pagant des de fa uns quants anys, no sé si són quatre, 
cinc o sis des què va marxar l’institut, i que ha anat pujant amb el temps de 12 a17 o de 
13 a 17. 
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Sr. Ribas: De 8 a... 8 i 8 més o menys. Un era la Coppal i l’altre era els Esquena que són 
els propietaris, quan es va fer l’institut provisional, als quals es va haver de llogar un 
tros perquè hi cabés. 
 
Sr. Alemany: Un cop l’institut ja no hi és allà es podia haver optat per no llogar-ho i es 
segueix llogant entenc que per reserva de l’escola Horitzó si no recordo malament. 
 
Sr. Ribas: La idea es mantenir-ho reservat. 
 
Sr. Alemany: D’acord; aleshores amb aquest tipus d’estratègia el temps és molt 
punyeter i acaba definint si és correcte o no és correcte. Amb tots aquest anys que 
portem pagant aquest lloguer, i jo crec que amb certa incertesa davant el fet de que a 
curt o a mig aquesta escola acabi fent el pas i acabi venint, són al cap de tres, quatre, 
cinc anys 60, 70, 80.000 euros que s’han ubicat aquí. 
 
Sr. Alcalde: L’objectiu a mig termini, i em corregirà el Regidor d’Urbanisme si no és 
així, és que s’ha incorporat aquest terreny de la família Esquena al sector 30. És a dir, 
que el sector 30, és l’antic sector de l’escola de Mas Prats i la resta de terrenys i 
s’incorpora aquest terreny també com a part del sector urbanitzable. La voluntat de 
l’Ajuntament i l’acord amb la família propietària és que mentre duri aquest planejament, 
potser en un any, deixarà de ser propietat privada i passarà a propietat municipal amb 
uns drets sobre habitatges que estaran a la resta del territori del sector 30. La idea és que 
vingui o no vingui l’escola aquests terrenys seran un equipament del poble.  
 
Sr. Alemany: D’acord. Sap vostè la nostra posició en aquest sentit, vull dir que aquesta 
és una tàctica, una estratègia que vostès utilitzen més o menys en cada sector que 
intenten desenvolupar. Jo entenc que en altres èpoques en què hi havia una activitat 
determinada doncs funcionava perquè era bastant causa efecte, es feia aquest acord i 
s’acabava desenvolupant i per tant els propietaris acabaven tenint un rendiment visible 
d’aquell acord. Però ara tenim empantanegats alguns sectors en aquest sentit perquè 
aquest rendiment suposat als propietaris que ja han fet la cessió, precisament les escoles, 
no estan tenint aquest rendiment perquè l’activitat no permet construir aquests 
habitatges, això per una banda. Per tant, en la mesura que em puc permetre, 
l’aconsellaria de no utilitzar aquest mateix criteri en tant que el mercat i l’activitat 
econòmica no permeti aquesta visualització del benefici pel propietari. D’altra banda, 
sap que nosaltres tenim un posicionament respecte el creixement del municipi. N’hem 
parlat i fins i tot hem posat sobre la taula d’introduir el concepte de decreixement. Com 
que som conscients que la gestió d’aquest decreixement per unes expectatives generades 
per a un propietari és complicat de gestionar, sí que, i tenint en compte que hi ha 
diversos sectors del municipi que no estan desenvolupats i que segur caldria prioritzar i 
em sembla que fins i tot la llei d’urbanisme requereix aquest desenvolupament primer 
dels sectors que no ho estan i després el tacat de noves àrees del territori, nosaltres li 
demanaríem que primer que no utilitzi l’estratègia en qüestió perquè hipoteca el 
municipi, és a dir, el municipi treu rendiment però els propietaris no i al final un dia o 
altre els propietaris es queixen i d’altra banda que no taquem més territori tenint en 
compte que en tenim molt de mig tacat, és a dir, urbanitzat inclús però no desenvolupat 
o no construït perdó, per parlar amb propietat no construït. En aquests terrenys s’hi ha 
gastat una quantitat econòmicament parlant respectable i no se n’ha tret cap rendiment 
en aquest sentit. Per tant, no sé si realment és a curt això del que estem parlant o... 
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Sr. Alcalde: Sí s’ha tret rendiment. Hi ha hagut un institut provisional. 
 
Sr. Alemany: No, després de l’institut, estem parlant de quatre o cinc anys amb una 
xifra acumulada de 50 a 70.000 euros de lloguers que no han servit per a res en aquest 
sentit. Un altre aspecte que també ens és proper i que hem parlat sovint, és el tema de 
l’eficiència energètica i que amb el Sr. Ribas també hem parlat sovint. Hi ha una partida 
de 40.000 euros de manteniment enllumenat públic, que entenc que deu anar molt més 
enllà de la substitució de bombetes. 
 
Sr. Ribas: Em sembla que sí. 
 
Sr. Alemany: Sinó malament aniríem. Suposo que estem parlant de la substitució de 
lluminàries més eficients, producte del PAES, no? 
 
Sr. Ribas: Sí. 
 
Sr. Alemany: Aleshores, hi ha una despesa per aquest any proper de 285.000 euros de 
subministrament d’energia elèctrica, que l’any passat estava pressupostada en 279.000 
euros, que aquest any ja s’han fet una sèrie de millores, o almenys així se’ns ha 
comentat; tot i això la previsió augmenta, la qual cosa l’hauríem de discutir amb les 
empreses elèctriques perquè entenc que estem parlant del sobrecàrrec de la part fixa del 
rebut, però seria molt urgent actuar en aquest sentit perquè està clar que aquí ja estem 
parlant d’una partida considerable. 
 
Sr. Ribas: És una de les partides que sap greu posar en el pressupost i ho vam comentar 
en alguna de les reunions. Haver de posar cada vegada més diners; com més esforços 
fem per reduir, més diners hem de posar. Hi ha un tema que fem esforços però no 
compensen les pujades i no compensen les noves tarifes que ens estan aplicant. En 
aquests moments el gran perjudici que tenim i que tindrem encara més és el canvi de 
tarifa de mínims, hi haurà un fix i un d’això, i això farà que encara incrementi més. Per 
mala sort, l’esforç que està fent l’equip d’en Manolo i companyia, que estan 
constantment i que et venen amb els resums dels estalvis que fan a nivell econòmic no 
els veiem, al contrari, gastem més que fa dos anys. 
 
Sr. Alemany: Ara que tenim el PAES crec que serà una eina important. Ho dic perquè la 
sensació que hem tingut sempre és que es tractava d’una política realitzada per vostès, 
entre cometes de pedaços, és a dir, d’anar fent i que potser s’ha de canviar d’estratègia i 
ja no és un pedaç sinó que el que has de fer és una inversió real per poder ràpidament 
retallar la sagnia que representa aquest aspecte. 
 
Sr. Alcalde: Hi ha un PUOSC que s’havia demanat de manteniment, us en recordeu que 
hi havia un partida pels anys que ve? Aquesta setmana s’ha confirmat no sé quants 
diners són. 
 
Sr. Ribas: Li sumaríem uns 125.000, no? 
 
Sr. Alcalde: 125.000 euros que la Generalitat posa per aquesta objectiu. 
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Sr. Ribas: No està en el pressupost perquè com que ho vam demanar però no ho teníem 
confirmat no ho podíem posar; doncs ara ja podrem ampliar el pressupost amb aquests 
125.000. 
 
Sr. Alemany: El que estem fent és convidar-los a fer l’esforç el més ràpidament possible 
i si una part d’aquests ingressos per alienació també es poden dedicar a això tindrà un 
reflex com a mínim per no augmentar l’any que ve el pressupost i potser per retallar-lo. 
 
Sr. Alcalde: Però 125.000 euros són molts diners. 
 
Sr. Alemany: A això em refereixo. 
 
Sr. Ribas: El que sap greu és que s’han fet molts esforços, em sembla que van ser més 
de 80.000 euros, i si miréssim amb les tarifes sí que hi ha hagut estalvi però amb les 
tarifes noves això se’n va a orris.  
 
Sr. Alemany: Després hi ha tot una sèrie de partides amb les quals conceptualment hi 
tenim cert desacord. Evidentment hi ha el típic pregó de festes, que en aquest sentit 
vostè ja sap que nosaltres tindríem un altre format, i que té un cost que no és molt 
important però que tenint en compte aquests 6.000 euros sense ganes de fer demagògia 
perquè no és el nostre estil ni molt menys, és curiosament la mateixa xifra que la 
logopeda i que no sé si cobreix totes les necessitats, la demanda, de les escoles. Reitero, 
fugim de fer... però la xifra és la mateixa. Potser podríem parlar d’un altre format i 
potser retallar, li dic això perquè al final tot és un tema de prioritats, des del nostre punt 
de vista tot és un tema de prioritats. 
 
Sr. Alcalde: El pregó no és un acte com contractar la Selvatana. Els 6.000 euros és una 
partida que suposa que hi ha una sèrie de gent del poble que durant aquests dos mesos 
de l’estiu, juliol, agost i setembre, fan una sèrie d’activitats i necessitem una sèrie de 
tècnics, bàsicament músics però també altres persones, que d’alguna manera puguin 
atendre això. 
 
Sr. Ribas: És una previsió però no s’ha gastat. 
 
Sr. Alcalde: Podeu evidentment canviar el format del pregó però no és un acte en el qual 
et gastes aquests diners sinó que realment és quelcom molt viscut per totes les persones 
que intervenen i que durant tot l’estiu d’una manera o altre estan participant.  
 
Sr. Alemany: Ara el Sr. Alcalde convindrà amb mi en què aquests 6.000 euros no 
serveixen perquè la gent hi participi; la gent hi participa perquè vol i no cobra. 
 
Sr. Alcalde: Ells no cobren però hi ha altre gent. 
 
Sr. Alemany: Ho dic perquè en aquest sentit... 
 
Sr. Alcalde: No crec que ningú ho hagi entès així. 
 
 
Sr. Alemany: La gent hi participaria encantada i em sembla que ja li hem reconegut 
alguna vegada que és del millor que es pot reconèixer en aquest sentit de dir aquesta 
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gent participa i molta gent hi participa en el pregó, no li estem dient d’un pregó de la 
persona que ve de fora i fa...i ja està, bé és igual avancem. També hi ha la partida estudi 
promoció econòmica 2003 20.000 euros. 
 
Sr. Ribas: Això és una subvenció que rebem i que posem cada any. És tot el tema de 
promoció econòmica, la despesa. 
 
Sra. Corbera: Perdona un moment, tens aquell llistat que m’has ensenyat abans? 
 
Sr. Alemany: Sí. Arrosseguem errors. 
 
Sra. Corbera: Això és el que et deia, hi ha algun error perquè el que és definitiu i està en 
el pressupost tot això no hi és. 
 
Sr. Alemany: D’acord. 
 
Sra. Corbera: El tens per això aquest llistat? 
 
Sr. Alemany: Sí. 
 
Sra. Corbera: No sé perquè, hi ha hagut algun altre tema que vam comentar que ja havia 
passat, fins i tot la Comissió i no ho podíem modificar com per exemple 
l’agermanament ha sortit Ariza quan és un tema i ja t’ho he comentat abans que és un 
tema que està totalment .... i és en aquest llistat concretament, en els altres no surt, no sé 
que ha passat. 
 
Sr. Alemany: D’acord. Hi ha una altra partida que és la de control i manteniment de 
Medi Ambient de 28.500 euros. Per aclarir a que es deu. 
 
Sr. Rueda: És una previsió que fem pels programes anuals de medi ambient, la 
campanya que probablement haurem de fer de cara a l’orgànica, d’estímul i d’educació 
de la matèria orgànica i de diferents plans que fem. 
 
Sr. Alemany: D’origen subvencionat o d’origen...? 
 
Sr. Rueda: D’origen en principi subvencionat però no tenim la confirmació, sí, sí tenim 
la confirmació de la Generalitat de 59.000 euros per la campanya de l’orgànica. Però és 
una previsió per diferents actuacions des de les caminades que fem a nivell de municipi 
a les campanyes que fem a les escoles, visites a la deixalleria... és una previsió 
d’actuacions d’educació ambiental. 
 
Sr. Alemany: D’acord. Hi ha una altre aspecte que comentant internament amb el grup i 
sobretot perquè sé que al Sr. Rueda li agradarà explicar-ho i li donarem l’oportunitat en 
aquest sentit és el tema d’haver anul·lat l’aportació a la gossera comarcal i haver apostat 
per la gossera municipal. Aquí hi ha dues partides, una que és la de manteniment i 
l’altre que és la d’obres i crec que en una Comissió fins i tot vam estar comentant. La 
del manteniment són 35.000 i l’obra són 30. 
 
Sr. Rueda: Hi ha un error. Has sumat el Consell Comarcal. 
 



  
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

40

Sr. Alemany: Únicament li dic el que hi ha en el pressupost. Aquest era l’aclariment 
perquè sinó la justificació econòmica que va ser una de les parts que es va plantejar 
conforme era molt més barat gestionar-ho internament que no anar a la gossera 
comarcal no s’aguantava. 
 
Sr. Ribas: Mentrestant estigui en obres seguirem utilitzant el servei en alguns casos, per 
tant, hi haurà una despesa mínima. 
 
Sr. Alemany: Una altre aspecte, i potser ara m’estic tirant pedres a la teulada, és en 
relació a unes obres d’urbanització de diversos carrers, Capdevila, Girona... 
 
Sr. Alcalde: El seu. 
 
Sr. Alemany: Sí, exacte, i el carrer de Baix. Aquests carrers entenc que l’Ajuntament 
assumeix tot el cost íntegre d’aquesta millora. 
 
Sr. Alcalde: Que no paguen els veïns vol dir, no? 
 
Sr. Alemany: Correcte. No paguem els veïns. Ara puc dir no paguem els veïns. Jo crec 
que és important anar amb la transparència i aclarir aquests aspectes perquè quan hi ha 
dos models ben diferenciats en el mateix pressupost, estem parlant, jo sé que vostè té un 
criteri molt definit que acaba d’exposar sobre les urbanitzacions i sobre la diferència 
entre les urbanitzacions i els nuclis urbans, però quan el criteri és tant divergent, quan 
estem parlant que en un sector determinat l’Ajuntament hi fa un actuació que no dic que 
no convingui compte, però fa una actuació que òbviament millorarà l’estat urbanístic i 
que també afectarà als propietaris. 
 
Sr. Alcalde: Crec que és important el que dius i s’ha d’aclarir les vegades que faci falta. 
Hi ha un concepte que és la pública concurrència i no estaria d’acord en diferenciar 
urbanitzacions de nuclis urbans perquè en el fons les urbanitzacions dret a llei són tant 
urbans com un altre i paguen els impostos igual. Però sí que hi ha llocs de pública 
concurrència, per exemple el carrer Major és un carrer pel qual hi passa tothom, el 
desgast d’aquest carrer i les necessitats d’aquest carrer no poden ser assumides pels 
veïns, que prou fan aguantant el trànsit, els aparcaments i el merder que s’organitza amb 
les seves avantatges també. Aleshores, hi ha un model que s’inicia en el carrer del Mig 
que s’urbanitza i que és l’última obra que fem en l’època en la que érem rics i és un 
carrer que no han pagat els veïns. S’entén que tot el trànsit de les escoles doncs és un 
carrer que a les sortides de les escoles i a les entrades també, quan tornen, hi ha 
moltíssim trànsit. És un carrer de Palafolls molt maco que en sí mateix té un valor i es fa 
aquesta intervenció; hi ha gent que està a favor i gent que està en contra, però penso que 
en general és encertada tant que ens anima a continuar-ho fent. Si volem continuar hi ha 
el carrer Francesc Macià que ha estat maco sempre, es van salvar els arbres els anys 70 
o 80 quan es va asfaltar i el carrer de Baix tocava com a continuació d’aquest inici, 
d’aquesta mena d’anella urbana i que es de pública concurrència pel trànsit que hi ha i 
per les característiques que té des del punt de vista del poble. Després anem cap a Pau 
Casals que està més o menys bé i, què ens trobem? Ens trobem que el carrer Girona és 
una carrer essencial per l’entrada del barri de Santa Maria, és bàsic, enllaça una part 
amb l’altre i que cal una intervenció per les mateixes raons que he donat abans amb el 
carrer del Mig i el carrer de Baix. I llavors el carrer Capdevila que crec que és un carrer 
desgraciat en el sentit que és una mica el model que es va fer en aquell moment però 
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equivocat en el sentit que aquest carrer no té cap sortida cap a Pau Casals que ara li 
diem Roig i Jalpí. És a dir, tanques el carrer Girona i la Plaça Mas Tit i d’allà no surt 
ningú. És un carrer tipus gueto. Aquest és un carrer que dóna accés a tot el barri i que 
pensem que s’hauria de cuidar especialment però que és molt difícil perquè les 
dimensions no ens donen gairebé per res. El que farem serà augmentar la vorera, ara 
obliga a tothom a anar en fila índia i que almenys puguin anar en parella, passarem del 
mig metre a metre i mig o dos i quedarà un vial d’accés rodat d’uns tres metres. Aquests 
són els tres carrers i potser ens equivoquem amb la selecció però ens ha donat la 
impressió que en aquest moment hem de fer una intervenció a favor dels vianants i una 
mica en contra de l’accés rodat, que d’alguna manera passejar pel poble sigui més 
agradable. Hi ha moltes coses importants a la vida i aquesta, doncs bé, uns ho entendran 
més, altres menys, però en general penso, i personalment estic molt content d’haver 
iniciat aquesta reconversió i en aquest moment aquests tres carrers que hem anomenat i 
que tenim en pressupost serien els que obririen accés a altres llocs que ens sembli que 
són de pública concurrència. Pels altres carrers passa molt poca gent i això és el que 
passa a les anteriorment esmentades urbanitzacions que són d’accés pràcticament privat. 
He de dir que tots aquests carrers, com per exemple en el barri de Santa Maria, els veïns 
no solament no han pagat el 100%, és que s’ho van fer ells. Jo recordo en els anys 70 
tirant camions de ciment i fer-se un a un i les clavegueres igual. El que estem dient de 
Ciutat Jardí, Santa Maria i Sant Lluís s’ho saben de memòria perquè s’ho han fet tot. Els 
que tenim memòria d’això penso que de tant en tant convé escriure per recordar d’on 
venim i qui som. 
 
Sr. Alemany: Li comentava aquest tema perquè és un tema que, i jo ja li reconec que per 
la dificultat i la sensibilitat del que estem parlant és difícil d’encarar, i com que no 
estem parlant de matemàtiques sinó que hi ha un element subjectiu; vostè diu que hi ha 
aquests tres carrers que vostè creu que... i probablement podríem estar d’acord i com 
aquests tres potser hi ha altres que també... Per començar no hi ha ni una fórmula de 
càlcul que permeti definir que aquest és un carrer de pública concurrència i aquest altre 
no ho és i d’altra banda tampoc hi ha un criteri més o menys reconegut de 
desenvolupament de diferents municipis a l’hora de fer aquest tipus de tasques. Vostè 
coneix municipis d’aquí al costat que per carrers d’igual o de més pública concurrència 
s’han decantat per fórmules en què hi ha una participació de quota urbanística, etc. En 
aquest aspecte i parlant de nou en l’època en la qual ens trobem és especialment 
important un esforç de comunicació i de transparència amb els veïns afectats sobretot si 
han de fer quotes urbanístiques. Aquí és on volia anar a parar. A banda de la gent que ja 
ha pagat, i que ja n’hem parlat moltes vegades i m’han explicat que hi ha gent a Ciutat 
Jardí que ja ha pagat, i que tenen tot el dret del món que se’ls hi faci aquesta... i res a dir 
sobre això, probablement, i fins i tot urbanisme està burjant en aquest sentit, sí que cal 
un esforç per poder traslladar a tothom amb total transparència el que s’està fent i per 
què s’està fent amb un model determinat. Quan això no és així, i li sumem la situació de 
comentaris que existeix a fora d’aquesta casa sobre la política i els polítics, empitjora la 
situació. Ho dic perquè tenim aquests dos models ben diferenciats en el mateix 
pressupost. Jo els hi demanaria, i ja saben vostès que som molt participatius i sempre els 
hi demanem que hi hagi molta participació, que facin un esforç en aquest sentit perquè 
sinó es poden trobar amb un petit problema de veïnatge. 
 
Sr. Alcalde: La qüestió que vostè diu que no hi ha paràmetres concrets, objectius, això 
passa amb moltes coses i el dia que hi hagi això els polítics no tindrem cap necessitat 
de... perquè la nostra tasca aquí és el regne de la subjectivitat. Per coses objectives ja 



  
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

42

estan els funcionaris que ho fan molt bé. Els que han de prendre decisions de les coses 
que no queden clares sempre són els mateixos i són gent que la única cosa que té és que 
són gent que està escollida pels ciutadans, primer, i segon té tota la raó amb el tema de 
la participació. Tenim un exemple en el qual ara crec que ha millorat l’ambient que hi 
ha sobre ell però que ha tingut un inici, i segurament per culpa també nostra de com van 
anar les obres que va ser un dels primers exemples que vam intentar posar en marxa 
amb el “Plan Zapatero” torno a repetir, i va ser l’Avinguda del Mar. A l’Avinguda del 
Mar es va intentar aquest model, estrènyer el carrer, fer les voreres més amples, però hi 
va haver una reacció ciutadana en contra bastant forta i que a més es va agreujar perquè 
les obres van anar malament, l’empresa va canviar,... Vam acabar fent un carrer amb 
uns esforços trements, ens va costar molts diners que per sort els va pagar aquest Pla, 
però ens vam quedar una mica amb la sensació de que tant d’esforç no havia tingut 
sentit. Jo crec que ara ha anat millorant, vull dir que l’ambient d’aquell carrer és molt bo 
i que les obres estan ben fetes i ben pensades. Sí que és veritat que si no hi ha un acord 
dels veïns, no hi ha il·lusió sobre això doncs... 
 
Sr. Alemany: Ho dic perquè la gent està especialment sensible, en general, i tampoc cal 
anar a Burgos ni molt menys, però la gent està especialment sensible en tots els sentits. 
Per exemple en aquests carrers que vostè comentava, Girona i Capdevila, amb un àmbit 
per exemple com l’aparcament que ja hem parlat on és especialment car de trobar, si no 
hi ha una actuació que compensi aquest aspecte serà problemàtic. Ja està previst? 
Entenc que ja està previst, d’acord. La gent sembla que té cada vegada més problemes 
per acceptar aquesta responsabilitat per part dels polítics a exercir aquesta subjectivitat, 
d’acord? Després, producte de la partida asfaltat arranjament de diversos carrers 
300.000 euros que també és un fix, trobem a faltar, i no sé si de cara a propers 
pressupostos, que a l’igual que es fa un pressupost es faci després un estudi del nivell 
d’execució de tot plegat. Probablement, potser hi ha partides que de forma més o menys 
seguida no s’acaben mai executant i aquests diners s’acaben reubicant en altres àmbits i 
per tant, de cara als propers pressupostos, seria interessant aquesta comparativa que ja 
saben que els hi vaig demanar la comparativa de pressupostos anteriors, però fins i tot el 
pressupost d’execució, és a dir, quin nivell d’execució existeix. Perquè d’aquests 
300.000 euros els veiem més o menys i en canvi la sensació o potser fruit del 
desconeixement és que no es gasten aquests 300.000 euros en asfaltat perquè és un tema 
que els veïns diuen si tot està fet una... que potser no és veritat que tot està fet una... 
però en tot cas no es gasten els 300.000 euros. 
 
Sr. Ribas: Hi ha anys que sí, hi ha anys que ens hem excedit i hem hagut d’afegir i hi ha 
anys que no; aquest any no s’ha gastat el 100% s’han gastat 80 o 90.000 euros. 
 
Sr. Alemany: Ho dic perquè aquesta és un fix de la travessa sobretot quan parlem dels 
pressupostos a nivell estatal, es diu hi ha tant de pressupost i després per poc que sigui 
no s’executa i tenim un problema afegit. 
 
Sr. Ribas: Aquí hi ha una llista d’urbanisme, funcionem amb una llista que des 
d’urbanisme es prepara amb els informes que hi ha sobre quins són els carrers més 
malmesos i a on s’ha d’actuar: voreres, carrers, activitats que s’estan fent a les 
voreres,... És on s’actua, a proposta de la Regidoria. 
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Sr. Alemany: Però em refereixo que aquesta és una de les partides que jo entenc que sí 
que depèn enterament de la intenció de l’Ajuntament, és a dir, els carrers estan 
malmesos i per tant es poden arreglar quan vulguem. 
 
Sr. Ribas: He de dir que en el pressupost del 2014 sí però en altres pressupostos no 
sempre hi ha estat perquè si recorda bé ho he posat amb l’alienació quan no teníem 
l’alienació. Posàvem 300.000 euros perquè pensem això i no hi era, vull dir que sí que 
hi era però no s’executava l’alienació per tant no tenies els diners, per tant no podies fer 
com diuen clarament les normes, que si no reculls els diners no pots fer l’obra. Aquest 
any no hi ha problema perquè els diners estan a la caixa. 
 
Sr. Alemany: Per tant, aquest any sí que es farà... 
 
Sr. Ribas: Es poden gastar els 300.000 euros si la Regidoria d’urbanisme creu entre 
això, el que diu vostè d’aquest pàrquing, més el que diu la Maria, més  ... i sinó ajudar a 
altres àrees doncs es poden gastar. 
 
Sr. Alemany: Segur que l’Alcalde està content perquè l’any que ve hi ha eleccions i això 
es veurà bé i no hi haurà problema. Per últim, ara hem fet una repassada d’allò que ens 
cridava una mica més l’atenció, ens hem deixat temes però és igual; voldríem comentar 
coses que nosaltres trobem a faltar en el pressupost que òbviament nosaltres, diguéssim 
que prioritzaríem per davant d’altres partides que hi ha integrades. Per començar hi ha 
tot el que gira al voltant de l’educació; creiem que aquest govern i amb l’Alcalde al cap 
davant és fins i tot agosarat i pioner amb molts aspectes i tira pel dret, algunes vegades 
surt bé i altres vegades no surt bé, però en l’àmbit de l’educació trobem molt a faltar 
aquest esforç que també es pot fer pioner i que pot repercutir molt en la principal 
matèria prima del futur d’aquest municipi que és el jovent. Nosaltres proposem i ja fa 
temps que ho venim proposant, tenim un model d’escoles i d’institut força homogeni 
força tancat que permetria fer algun tipus de proposta agosarada que permetés potenciar 
tant la qualitat de l’educació com també l’esforç perquè aquells alumnes que quedin 
més o menys despenjats no hi quedin i que òbviament això implicaria una partida 
econòmica. Voldria també dir coordinar-se amb els centres educatius, que  em sembla 
que hi ha tota la disponibilitat per part dels centres educatius per fer-ho, i aquesta 
partida poder-la dedicar a fer aquest esforç per augmentar el nivell de qualitat que és 
augmentable. És augmentable per diverses causes, retallades incloses, etc. Això ho 
trobem a faltar perquè no és prioritari i ja està, simplement els hi comentem. També 
trobem a faltar temes; saben vostès que sempre els hi hem dit que tenim un patrimoni 
tangible i intangible en aquest municipi que no es promociona, no es prestigia i que la 
marca Palafolls actualment pivota a l’exterior per alguns aspectes arquitectònics que 
sempre hem reconegut en aquest sentit, alguns aspectes comercials vinculats a un tipus 
de gust que ja hem comentat alguna vegada i poca cosa més, quan tenim un patrimoni, 
reitero, tangible i intangible de qualitat de producte, de qualitat de paisatge, de qualitat 
d’equipaments, etc. que podríem explotar molt més òbviament també amb partides que 
s’hi dediquessin. L’altre gran pota que sempre hem intentat prestigiar i que em sembla 
que la realitat ara sí que podem dir que ens dóna tota la raó és el pes específic que tenen 
les entitats en aquest municipi. Vostès saben que sempre hem defensat primer que hi 
hagi transparència a l’hora de realitzar subvencions perquè és una part important del 
pressupost en aquest sentit. Aquí hem aprovat un Reglament per poder donar-li aquest 
criteri però sobretot també una aposta decidida. Això vol dir  que no sigui reactiva, és a 
dir, que la gent vingui a demanar el que sigui sinó que hi hagi un criteri que pugui dir el 
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teixit associatiu de Palafolls és el que actualment mou totes les festes per començar, 
mou molts dels aspectes culturals d’aquest municipi i, fins i tot, mou també altres 
aspectes vinculats a serveis del municipi. Per tant, una actuació no reactiva sinó 
propositiva, proposant anem a potenciar això de forma clara doncs probablement tindria 
segur una recepció positiva i un retorn multiplicat perquè el principal problema és la 
matèria prima que ja existeix, que és gent disposada a treballar per. Per tant, en aquest 
sentit, també creiem que falta una mica aquest criteri d’estar al davant i d’apostar-hi. 
Resumint; després hi hauria alguns aspectes puntuals com el tema de miralls en segons 
quines cruïlles perilloses que no han de ser perquè en àmbit d’urbà, freqüència de busos, 
entenem que hi ha un projecte i un procediment de seguir soterrant contenidors que hem 
parlat perquè hi ha àmbits especialment vergonyosos de visió i de manteniment. Però 
aquests serien els principals temes que trobem a faltar en aquest procés. Gràcies. 
 
Sr. Ribas: Em sap greu que no m’ho hagués dit abans tot això que proposa ara, avui en 
el dia del Ple, que en les reunions no m’hagués dit res de tot això però bé... De totes 
maneres amb el tema d’educació hi ha una partida de 20.000 euros, una altra cosa és que 
sigui suficient o insuficient; hi ha una partida de 20.000 euros per activitats de les 
escoles. En el tema de promoció del poble hi ha una partida de 7.000 euros, una altra 
cosa és que sigui suficient, insuficient o deficitària. Vull dir que hi ha algunes coses en 
aquest sentit, en tots dos casos hi ha una partida; una de 7.000 euros que és promoció de 
Palafolls i una partida de 20.000 euros que són activitats de les escoles, a part dels 
manteniments, subvencions i tot que es donen a totes les entitats que hi ha en el poble. I 
en el tema d’entitats és evident que tots estem pel mateix i la dificultat que ja hem parlat 
en les últimes reunions sobre com ho enfocarem de cara a solventar la pròpia 
supervivència d’aquestes entitats de forma autònoma perquè tots sabem que les normes 
que s’estan posant ara són molt rígides, molt estrictes i que fins i tot a partir d’una 
subvenció de 3.000 euros gairebé t’obliguen a que aquestes entitats hagin de fer una 
auditoria. Aleshores, hem de buscar alguna manera de poder col·laborar, fer que tinguin 
autonomia, que no tingui res a veure amb l’Ajuntament, és a dir, que puguin fer les 
seves activitats autònomament però que des de l’Ajuntament es pugui ajudar a que 
puguin fer-ho. Ja posen molt posant la voluntat i el temps. 
 
Sra. Petit: Volia comentar que quan parla de la proposta agosarada en el tema 
d’educació, penso que es fan moltes tasques i que potser no es coneixen suficientment 
però es dóna suport a peticions que venen des de les escoles i des de l’institut. Hi ha 
algunes qüestions que a vegades han quedat buides perquè s’ha ofert aquest suport i no 
ha tingut resposta, per exemple mitjançant les AMPES de l’institut tasques de reforç a 
alumnes amb dificultats s’han ofert repetidament i la nostra sorpresa ha estat que no han 
arribat aquestes sol·licituds i per part de la Tècnica d’educació es fa un suport amb els 
alumnes amb dificultats, tenim el tema de l’aula oberta i si en el tema d’educació parlem 
de la llar, l’escola de música, l’escola d’adults, doncs penso que no som un municipi en 
què no tinguem sensibilitat en el tema de la logopèdia. El tema de la psicòloga, la 
mediació s’ha ofert i per part de les escoles tampoc han tingut molta predisposició. Vull 
dir que per part nostre en els Consells municipals d’educació sempre hem ofert coses 
que a vegades no hi ha hagut la demanda. Però si teniu una proposta molt agosarada ens 
la feu arribar perquè a mi m’agradaria. 
 
Sr. Alemany: Entenem perfectament que hi ha la cobertura d’allò que és imprescindible, 
és a dir, evidentment s’ha d’invertir en el manteniment de les instal·lacions i que hi ha 
un actuació en aquest sentit, però com vostè bé deia Sr. Ribas si estem parlant en 
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l’àmbit de la promoció de 7.000 euros i ara utilitzant la tàctica de l’Alcalde, 7.000 euros 
sobre 7.000.000 euros i escaig de pressupost doncs és una promoció així com una mica 
escarransida i igual amb els 20.000 euros d’educació, podria ser molt més en aquest 
sentit. Nosaltres el que demanem és aquesta aposta de més que si repassem els 
pressupostos passats doncs hi ha com una estabilitat en el procés, és a dir, sempre hi ha 
aquests 7, 8.000, sempre hi ha aquests 20.000 euros de... però no hi ha aquesta aposta 
decidida, això és el que demanàvem en aquest sentit. 
 
Sr. Ribas: En aquests moments tenim la fortuna de poder anar fent; sap que no és una 
competència de l’Ajuntament l’educació i que possiblement pot arribar el moment en 
què no la tinguem. 
 
Sr. Alemany:  A veure si això ho arreglem entre tots. 
 
Sr. Alcalde: Jo volia afegir una cosa sobre això de les entitats. A Palafolls, a part 
d’aquestes dues qüestions, hi ha altres que no ha anomenat; també és molt conegut per 
la seva escola de música, toca a l’estranger, saben que és una escola de música que ha 
generat una banda i una cobla. Si mirem les dates i a vegades per això és interessant 
escriure quan comencen les coses, aquesta escola i aquest grup que toquen d’aquesta 
manera tant absolutament increïble, esclata el dia que els pares es decideixen a ficar-se a 
dintre de l’orquestra i d’alguna manera arrossega tot aquest entusiasme. Això ha estat un 
fet absolutament imprescindible, és a dir, la participació dels pares però a la japonesa 
com si fos una escola... com es diu aquella escola en la qual el pare i el fill van tots dos 
a la classe? No sé, però això ha passat en aquest poble. I això ha passat perquè 
l’Ajuntament ha estat com deu-quinze anys, no sé quants, aguantant una escola que cada 
dos anys se’n anava a baix perquè els alumnes arribaven a una certa edat que preferien 
doncs anar-se’n amb els amics, deixaven d’assistir a l’escola i s’havia de tornar a 
començar. Ha estat una tasca de molts anys, silenciosa, d’anar aguantant allò, intentant 
que pugés i tal, però hi ha un moment que és quan esclata i ja no intervé l’Ajuntament, 
és a dir, és la ciutadania la que d’alguna manera agafa la direcció i fa esclatar les coses 
com són. 
 
Sra. Petit: Però hi tenim el suport econòmic. 
 
Sr. Alcalde: És clar, però amb el suport econòmic no hi ha prou. És molt important en 
què hi ha un moment que hi ha algú que des de fora pren la decisió de tocar, d’anar-se’n 
a Itàlia i per mig Europa; això nosaltres no ho hem fet. Això ha estat un resultat però 
que ha estat necessari com diu ella un suport tot aquest temps pràcticament en solitari i 
actualment doncs mantenir-ho. No està malament com estan anant les entitats, no està 
malament. Bé, companys de Convergència. 
 
Sr. Gallart: Molt amable, el temps és equitatiu per tots els grups. 
 
Sr. Alcalde: Tenen tot el temps que vulguin. 
 
Sr. Gallart: Veig que vostè fa servir el mateix criteri. El que passa és que no m’agrada a 
vegades intervenir en coses que ja havien sortit en altres Plens i altres ocasions perquè 
ja fa uns anys que ens coneixem i no he volgut intervenir per respecte ja que d’alguna 
manera faríem un guirigall i tampoc vull convertir un Ple d’uns pressupostos en un 
debat de tertúlia. D’alguna manera amb la poca experiència que tinc amb aquests anys 
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que ja hem fet pressupostos, o que hem intervingut, o que hem aprovat, o que no hem 
aprovat en primer lloc començaré dient que aquesta vegada no els recolzarem. No els 
recolzarem perquè no estem d’acord; és continuista, vostè al principi ho ha dit mig en 
broma però és continuista. No estem d’acord amb la prioritat, entenem que vostè 
continua aplicant a criteri seu, és a dir, el seu criteri és el que val per fer o no fer. Per 
altra banda, trobo a faltar bàsicament, i només tocaré tres punts d’aquí però penso que 
se’n podien tocar molts més i el company d’Esquerra ja ha fet una llarga i extensiva 
lectura de tots plegats, però bé, em sobta quan es comenta que nosaltres fem una 
aportació de la il·luminació que va cap a l’institut i se’ns diu que això s’ha de valorar i 
que no s’hi ha posat perquè és un tema de partida perquè no surti com això en sí. Jo crec 
que valorar això és la xocolata del lloro, vull dir que no estem parlant de fer un edifici 
de vint-i-cinc plantes sinó que estem fent un enllumenat en línia recta i penso que es 
podia haver comptat i com a mínim per deferència podia haver sortit en les inversions. 
Aquest és el nostre criteri i el que pensàvem. Li comentaré tres punts, un que ja ell 
també ha posat sobre la taula o ha comentat i que nosaltres reiterativament ho dèiem i 
era  el tema de l’asfaltat. De l’asfaltat jo ho vaig demanar en un Ple que es fes un 
inventari de com estava tot per anar a una quantitat que fos real, no aquests 300.000 
euros que surten cada vegada que sembla que això ho ha d’arreglar tot i no arregla res. 
Dit això d’altres vegades també el que hem fet des del grup de Convergència  ha estat 
dir: escolti’m si cobrem l’impost municipal de circulació facin el favor, si us plau, 
d’aplicar-lo en la millora dels carrers, això ens ha sentit a dir-ho. Una altra cosa que em 
sobta molt és que surt la inversió de l’ascensor de Can Forroll quan en legislatures 
passades per Junta de Govern Local es va adjudicar, es va aprovar per donar a l’empresa 
que ho fes, veig que torna a sortir i no sé el per què. Si es va adjudicar llavors i no es va 
donar a l’industrial que ho havia de fer, no ho entenc perquè ha de tornar a sortir. Una 
altra cosa que ja ho sé que és d’aquelles petites coses però no entraré en quantitats 
perquè no són significatives per mi, diu maquinaria fusteria Molí d’en Puigvert; això és 
una inversió una altra vegada? Cada any hi posem maquinària nova? Fem reposició? 
Què hi fem aquí? O ja no hi caben les màquines allà? 
 
Sr. Ribas: És la primera vegada que surt això en el pressupost. 
 
Sr. Gallart: Jo ho he vist altres vegades. 
 
Sr. Ribas: No, no ha vist el mateix concepte, era un altre, busqui’l. 
 
Sr. Gallart: Ja li diré quin concepte era, però no era el manteniment de la maquinària i 
reposició? 
 
Sr. Ribas: No, no tenia res a veure. 
 
Sr. Gallart: Ja li buscaré perquè estic segur, això ja ho he llegit i ja s’ha posat. 
 
Sr. Ribas: Ja li dic que no és el mateix concepte. 
 
Sr. Gallart: Volia fer aquesta introducció. 
 
Sr. Rueda: Això que comentaves del Forroll, que jo conegui crec que no i el Secretari 
no sé si tindrà més memòria que jo i sinó podem repassar les actes, crec que no hi ha 
hagut una adjudicació formal de cap empresa per la construcció d’un ascensor. 
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Sr. Gallart: Vol que li porti? Sr. Rueda vostè encara no estava a l’Ajuntament, vol que li 
porti? 
 
Sr. Rueda: Des del 2007 fins avui crec que no s’ha... 
 
Sr. Gallart: Per Junta de Govern Local es va adjudicar això. 
 
Sr. Rueda: Doncs segurament a l’haver transcorregut el termini ja no és vigent, ni 
exigible. El que sí que hi ha de l’empresa actual que ens fa el manteniment dels 
ascensors, Edelma, és un pressupost que puja 17.000 euros per la construcció de 
l’ascensor, bàsicament el que seria la construcció de l’ascensor, i l’obra la faria la nostra 
brigada municipal que ens baixaria molt preu, això sí que és cert. 
 
Sr. Gallart: Això és una cosa que és una pinzellada. Després també em sobta no veure 
aquí, no sé si va pel PUOSC o no, que és la sortida d’aigua pluvial per sota de la 
carretera. 
 
Sr. Rueda: L’ACA ens va desautoritzar perquè deia que per poder fer aquesta actuació 
caldria invertir moltíssim més, que no era una obra petita sinó que era una obra 
d’infraestructures grans i que aquests 54.000 euros que teníem destinats els destinéssim 
a un altre lloc perquè les actuacions que la Generalitat o l’ACA exigia eren molt més 
importants, per tant, hem hagut de canviar el destí. 
 
Sr. Gallart: D’això hi ha un estudi, un informe que diu... 
 
Sr. Rueda: Sí, hi ha la denegació de l’ACA. 
 
Sr. Gallart: Però es reconeix que això s’ha de fer i que s’ha de tornar a valorar i que s’ha 
de fer un projecte? 
 
Sr. Rueda: Sí. De fet a les bases del PUOSC ja diu que en situacions excepcionals es pot 
canviar per dues vegades el destí i com que l’ACA ens ha prohibit fer aquestes 
actuacions hem hagut de canviar el destí i segurament aquests diners aniran a finançar la 
gossera municipal. 
 
Sr. Gallart: Molt bé, espero que realment aquest pressupost, que ja diu la paraula 
pressupost, s’executi al màxim aquest any perquè penso que d’alguna manera hi ha 
coses que realment clamen al cel i vostè Sr. Alcalde sap que portem uns quants anys al 
darrere i que tant de bo tingui raó i s’arribin a executar el màxim possible perquè sinó 
estem parlant sempre del mateix. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé. Voldria aclarir que en Joan té una mica de raó, en Joan Gallart té 
una mica de raó amb el tema de la fusteria. Hi ha hagut uns anys que ha anat sortint en 
el pressupost una partida de 90.000 euros que no era per compra de maquinària. Quan es 
va fer la nau on està la fusteria la va fer la Fundació i vam fer un acord; la Fundació la 
va executar tota i que els costos que havia significat la fusteria que l’Ajuntament 
utilitzaria, doncs que l’Ajuntament li compensaria, li pagaria aquests 90.000 euros. 
Aquests 90.000 euros no es van pagar mai perquè quan no hi havia problemes tipus 
administratiu per vehiculitzar aquests diners sempre era problemàtic, l’Ajuntament no 
tenia diners per pagar això i a més era una cosa que ja ho farem, ja ho farem. Finalment, 
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quan va haver aquesta aportació important d’Inditex, de l’Amancio Ortega, en la 
inauguració d’Oysho es va quedar que aquests diners ja estaven perduts, que no es 
pagarien, que ja estaven liquidats amb escreix amb aquesta subvenció. Sí que és veritat 
que durant uns anys han anat sortint aquests 90.000 euros que tenia a veure amb 
l’edifici i la instal·lació elèctrica però va ser a l’inici, després canvi de maquinària no 
s’ha fet mai, s’han fet coses molt petites. 
 
Sr. Gallart: Inversió vol dir compra de nova maquinària en aquest cas. 
 
Sr. Ribas: Sí, és una màquina que necessitava. El fuster va portar un pressupost dient 
em faria falta això, una màquina de 10.000 euros, era una màquina concreta que el 
fuster va dir que feia falta. 
 
Sr. Alcalde: Una altra cosa que deies és que els números, que les xifres en el fons 
tampoc et deien res, doncs jo penso que sí és important i torno a repetir, el que passa és 
que encara hi ha algunes subvencions per posar perquè encara hi ha alguna que no està 
confirmada i estan posats en el compte de l’Ajuntament, però que les subvencions que 
rebrem per fer aquestes obres són molt més altes que els diners que l’Ajuntament haurà 
de posar  a través de l’alienació d’aquest terreny de la zona industrial. Penso que és 
important perquè amb aquests diners el que farem arribar de patrimoni al poble són 
molts més diners dels que posarem nosaltres. 
 
Sr. Gallart: Ja entenc que vostès són els administradors dels diners i els diners ens 
arriben per diferents fonts; d’impostos del contribuent i part de l’administració central o 
d’on sigui. Vostès són els administradors. L’Ajuntament no té una màquina de fer 
bitllets ni té una caixa forta per dir l’Ajuntament pagarà això, l’Ajuntament no pagarà, 
no paga res. Aquest concepte s’ha de tenir clar  perquè molta gent l’Ajuntament pagarà, 
l’Ajuntament no paga, l’Ajuntament administra els diners dels demés, no té diners, 
aquest és el concepte que vull que quedi clar. Igual que en el pressupost; es pressuposta 
que es farà això i s’ha de tenir clar allò altre, penso jo, no sé si tinc raó o no. 
 
Sr. Alcalde: Les inversions és actuar en obres molt concretes que afecten a algunes 
persones, el global del municipi no hi participa; l’Ajuntament hi posa diners per 
exemple de l’alienació d’aquest terreny, no de la butxaca dels contribuents. 
 
Sr. Gallart: Jo li he dit per diferents fonts. 
 
Sr. Alcalde: I després per subvencions que han significat un gran treball i a més el que 
ens consta d’executar-les. En aquest moment, per exemple, tancarem la reparcel·lació 
famosa i dels 350.000 euros haurem de posar, de moment, 150.000 fins que la 
Generalitat de la manera que sigui ens pugui acabar de pagar el que té compromès. 
 
Sr. Gallart: Tant de bo puguin fer vostès el 90% del que diu aquí, estaríem tots contents. 
 
Sr. Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Iniciativa. 
 
Sr. Osorio: Lògicament des del grup d’Iniciativa i Esquerra Unida votarem a favor ja 
que som part activa d’aquest govern. Ens hem trobat amb un pressupost que 
curiosament fent una reflexió del capítol 1 difícilment el podem tocar perquè estem molt 
controlats. Les inversions venen definides per una acció política, aquesta acció política 
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tenim la sort de ser part activa en decisions que s’han fet, hem pogut treballar amb la 
resta de Regidors a l’hora de determinar certes inversions com Cultura, Promoció 
Econòmica, a part de les carteres que portem. Hi ha projectes que no s’han anomenat 
com el Forroll, reengegar tot el projecte d’activitat, que s’està reelaborant, que té 
l’objectiu en el fons de donar cabuda a les entitats del poble mitjançant la creació d’una 
sèrie de sales, l’hem estat mirant i el projecte tirarà endavant de mica en mica, que si 
algun dia el volen veure és així de gruixut el d’activitat; l’ampliació de Can Batlle en el 
qual volem donar cabuda a l’esplai i és un projecte que a més l’Alcalde s’ha reunit amb 
l’Esplai, jo també m’hi he reunit, i estem molt a sobre en què sigui participatiu a l’hora 
que sigui còmode per ells. Ampliant partides que ens pertoquen per exemple, en el tema 
de camins, hem estat a sobre i ahir ens van donar la bona notícia que surt una subvenció 
en la qual possiblement hi haurà un pla de treball amb el qual podrem fer millores als 
camins mitjançant la contractació d’una sèrie de persones, estem a veure si podem 
aconseguir-la. Els feia una reflexió abans que trobo que és important; les inversions en 
els barris com en el barri de Santa Maria o al barri de Sant Lluís són molt importants 
perquè l’any passat des de l’equip de govern vam veure com  per exemple el pàrquing 
en el barri de Sant Lluís era impossible, vam haver de patir com la carretera 
s’emplenava; doncs s’ha decidit fer una mesura amb la qual evitarem això. La història 
és molt interessant perquè els que hem viscut en el barri de Santa Maria sabem que el 
carrer Girona per ics condicions de construcció, estant jo a l’oposició, ens queixàvem 
que tenia greus problemes amb l’aigua. S’ha millorat una mica i ara s’acaba de millorar 
i en els barris en sí s’ha de fer una sèrie d’inversions en els dos. Per últim, hi ha una 
partida com per exemple l’1% cultural del castell en la qual nosaltres ja ho vam 
comunicar i ho hem posat en coneixement de la Generalitat perquè aquests diners ens 
han d’arribar des de la Generalitat i de fet ja els han cobrat i no ens arriben, a través del 
grup parlamentari d’Iniciativa i Esquerra Unida hi haurà una pregunta al Parlament 
demanant a on estan els diners que pertanyen a aquest... En resum, és una acció política, 
com diu l’Alcalde, molt subjectiva que ve marcada per la decisió dels polítics en unes 
diferents línies de treball. 
 
Sr. Alcalde: Ja està no? Alguna paraula més? 
 
Sr. Ribas: Per acabar perquè no ho he dit al principi, doncs que aquest pressupost a 
nosaltres ens és molt fàcil però que tret de les inversions amb les quals sí que disfrutem 
molt tota la resta del pressupost és una part molt important, hi ha molta gent a darrera 
que hi ha treballat i que ha passat unes llistes. Aquí veiem nomenclatures, noms 
concrets, amb unes xifres però darrere d’aquesta nomenclatura doncs potser hi ha unes 
activitats o unes accions de dos folis, tant de cultura, de totes les àrees que han treballat 
i han passat les seves propostes. Evidentment, no tot s’ha pogut posar perquè les cartes 
als reis són molt llargues, no tot es pot posar, però la majoria de coses sí i aquest és el 
fet. Només agrair a tota aquesta gent i també l’esforç de l’àrea econòmica per fer això. 
 
 
5. MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO 
POPULAR DE PALAFOLLS PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 
ESTUDIO PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN EMPRESARIAL A 
PALAFOLLS. 
 
Vista la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per la creació d’una 
comissió d’estudi per analitzar la situació empresarial a Palafolls i dictaminada per la 



  
PLAÇA MAJOR, 11 ♦08389 PALAFOLLS (BARCELONA) 

TELÈFON 93 7620043 ♦ TELEFAX 93 7652211 ♦ E-MAIL palafolls@palafolls.cat 
 

50

Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials, en data 13 de desembre de 
2013, la qual literalment diu: 
 
“EXPOSICIÓN: 
 
En esta línea, las empresas de Palafolls son conscientes de que cada vez es más 
necesario apostar por un nuevo modelo empresarial más competitivo. Por ello, es 
importante investigar los efectos de la innovación, la formación, la capitalización o la 
internacionalización.  
 
Según datos ofrecidos por la Comisión Europea, el 99% de las empresas europeas está 
clasificada como Pequeña y Mediana Empresa (PYME), cifra que alcanza el 99,86% en 
el caso de España. Desde los países miembros de la Unión Europea se debe aprovechar 
el potencial de crecimiento e innovación que tiene la PYME, ya que ésta puede aportar 
prosperidad al conjunto de la economía europea. Además, la PYME es quien mejor 
puede hacer frente a la incertidumbre del actual mundo globalizado, debido a su 
capacidad de adaptación a las condiciones del mercado. 
 
Desde Grupo Popular apostamos por potenciar el tejido empresarial de las zonas 
industriales y comercios, poner las herramientas suficientes con el objetivo de que se 
creen el máximo de puestos de trabajo, ya que Palafolls en estos momentos oscila con 
un 17,08% de tasa de paro, equivalente a 836 ciudadanos en paro, por ello, es 
interesante que la administración estudie aspectos del entorno (como el nivel de 
impuestos, nivel de renta, localización, nivel de educación, etc.). Es nuestra obligación y 
compromiso de seguir esforzándonos por un modelo que nos permitan un mejor 
desarrollo en el municipio, trabajar para mejorar la coordinación entre la formación (DE 
Jóvenes, trabajadores que estén en el mercado laborar) y las necesidades de las 
empresas de Palafolls.  
 
De igual manera tenemos la obligación de aportar las herramientas suficientes a las 
pequeñas empresas para ayudarles al crecimiento de sus empresas, como la posibilidad 
de poner medios para que las empresas vean Palafolls como un atractivo para 
implantarse. 
 
Por este motivo el Grupo Municipal del Partido Popular de Palafolls presenta a la 
Comisión y se traslade al Pleno del Ayuntamiento para que se debata y aprueben las 
siguientes decisiones: 
 
PROPONEMOS. 
 

Primero; LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ESTUDIO PARA 
ANALIZAR LA SITUACIÓN EMPRESARIAL A PALAFOLLS. 
 
Segundo; LA INTENCIÓN DE INCORPORAR EN LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTA COMISIÓN DE ESTUDIO; REPRESENTANTES DE LAS ZONAS 
INDÚSTRIALES, COMERCIANTES, COMO TÉCNICOS, REPRESENTANTES 
DE LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS DE 
PALAFOLLS.” 
 
Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vots a favor dels Srs. Oscar 
Bermán Boldú, Francesc Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Joan 
Gallart Pedemonte i Maria Masaguer Taberner i vots en contra dels Srs. Valentí 
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Agustí Bassa, María Dolores Agüera Martín, Josep Ribas Maynou, Maria 
Antonieta Petit Jornet, José Manuel Rueda García, Ester Torrent Flores i Juan 
Andrés Osorio Piñeiro. En conseqüència, no obtenint-se el quòrum legalment 
previst de majoria simple la present moció NO S’APROVA. 
 
Sr. Alcalde: Té la paraula el Sr. Bermán. 
 
Sr. Bermán: Volia comentar que aquesta moció vostè mateix, Sr. Alcalde, la va deixar... 
bé, vam fer cas als partits polítics d’Iniciativa que va voler que es quedés a sobre la 
taula i a Esquerra Republicana, per tal d’arribar a un consens total, per poder veure si el 
partit socialista incorporava algunes modificacions sobre aquest escrit. Ens hem trobat 
que hem estat tractant aquest escrit en la Comissió i que per part del partit dels 
socialistes no hi havia cap intenció fins a l’actualitat de consensuar aquest document. 
Volia dirigir-me al Sr. Rueda en relació a les acusacions que va vessar sobre el Partit 
Popular en l’últim Ple, un document que no era seriós, que era del partit socialista, 
suposo que en veurem més quan s’aprovi l’acta del Ple ordinari. Quería dirigirme muy 
claramente para al menos dejar clara la situación de mi partido. Me quería dirigir al Sr. 
Rueda; su intención y la del PSC ha sido durante años la estrategia de descalificar y 
desacreditar hacia mi persona y hacia el Partido Popular. Mi intención con la moción 
solo ha sido el intentar colaborar y dar protagonismo a todas las fuerzas políticas para 
refrendar un documento de unión. Un documento que solo tenía como objetivo e 
intención mejorar la situación comercial y empresarial de nuestro municipio. Hemos 
visto quienes han querido colaborar como Esquerra Republicana, Convergència i Unió, 
Iniciativa els Verds i Esquerra Unida Alternativa y quienes han justificado el no querer 
participar como el PSC. Su “no” se basó en parte en un preámbulo de la moción 
justificando que había una copia de unos fragmentos de un estudio del partido socialista.  
Este documento al cual se refiere el Sr. Rueda es un estudio hecho por Santiago 
Martínez Rodríguez, Diputado de Alicante por el grupo Popular, Licenciado en 
Administración i Dirección de Empresas, máster en comercio internacional y consultor 
del comercio exterior. Esta es la realidad Sr. Rueda. Otra vez y como siempre se 
justifica el PSC, liderado por usted, para desacreditar. Para que se vea la neutralidad por 
mi parte, el Sr. Santiago Martínez Rodríguez me envía una carta que dice así: “Como te 
dije Oscar este mismo texto es mío pero no veo que haya ningún problema con que 
utilices los datos que en él aparezcan, siempre y cuando los contrastes con los datos 
actuales ya que de éste estudio hace dos años que está hecho, de todas formas, no creo 
que las cifras sean muy diferentes a las actuales. Respecto a la moción no veo que sea 
copia de nada de lo que aparece en el informe, así que tranquilo. Respecto a la 
acusación hecha por ser un informe de la era de Zapatero me parece ridícula, ya que 
durante la época se elaboraron muchos informes por varios técnicos como yo. Es más 
éste informe detecta un problema de falta de crecimiento empresarial y como ello se 
plantean cambios en las políticas de entonces para tratar de fomentar el crecimiento 
empresarial. Espero haberte ayudado. Mucho ánimo y tranquilo.” Esta es la realidad 
Sr. Rueda. Usted lo que hizo es lo que hace siempre; lo que ha intentado es lo que 
intenta siempre, desvirtuar una moción que presentaba el grupo Popular en la cual 
participábamos todos sin ninguna objeción, lo único era sacar una moción conjunta, que 
solo pretendía que mejorará el tejido comercial y empresarial. Usted lo que ha hecho a 
parte de descalificar y de criticar es desmontar una moción porque la presenta el grupo 
Popular, no es por otra. Tanto Esquerra Republicana que aportó su propuesta no le 
importaba que lo presentara el Partido Popular; con Convergencia pasó lo mismo. Hasta 
el caso de Iniciativa que se dejará el documento expresamente para que se viera que el 
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partido socialista incorporaría pero no ha sido así. Usted me ha demostrado, con esa 
objeción de Esquerra Republicana en el Pleno municipal anterior, que se dejaría en la 
mesa para intentar consensuar este documento, desmontarlo, disfrazarlo, hasta llevarlo 
como iniciativa por el partido socialista, pero no ha sido así. En la Comisión lo vimos 
como usted actuó, lo único que hizo es estar a la defensiva sin aportar nada. Yo me cojo 
las palabras del Sr. Alcalde en el último Pleno; usted mismo dijo que se quedara en la 
mesa, que se intentara consensuar, que se intentara mirar, y con toda sinceridad, yo me 
habré equivocado en muchas cosas y a veces probablemente en la manera de actuar o de 
decir, pero nunca se podrá decir que nosotros no queremos colaborar, no queremos 
trabajar, porque el único perjudicado no es el Partido Popular ni los partidos que 
estamos aquí son los ciudadanos del pueblo, Sr. Alcalde. En este caso lo que hacemos 
es diferenciarnos, distanciarnos y como ha comentado un compañero hace poco rato la 
credibilidad política, de los políticos, en vez de ayudar, lo que hacemos es al revés. En 
este caso yo he intentado que no saliera información de ningún tipo para que no se 
viera, pero a veces uno se tiene que defender. Usted me dijo en el Pleno municipal como 
que “te han cogido” ¿Se acuerda? Y no, es que no me han cogido. Mi compañera que 
hoy no está aquí me decía “pero dilo” y yo le decía “no, no lo digo”. Quiero que conste 
en acta lo que está diciendo el Sr. Rueda, que conste en acta, porque no era la realidad 
lo que él estaba diciendo. Eso estaba hecho por un compañero... ¿Usted ha verificado el 
estudio Sr. Rueda? ¿Ha verificado el estudio? A veces, Sr. Alcalde, queremos desvirtuar 
a la hora de querer trabajar, el querer colaborar se nota y cuando no se quiere colaborar 
también se nota. En este caso ¿Cuantos meses han pasado para poder colaborar y poder 
modificar este documento? ¿Por qué no nos hemos puesto de acuerdo con el tema del 
Pleno municipal? Hasta que ustedes han podido estar todos juntos, el equipo de 
gobierno, han convocado el Pleno. Mi compañera ¿Se da cuenta? Notificó al Secretario 
del Ayuntamiento que no podría asistir al Pleno, pero el Pleno se ha hecho igual y mi 
compañera hoy no está. Esta es la diferencia. Usted dice que estemos todos y es la 
diferencia que le digo el querer colaborar. Yo me habré equivocado en muchas cosas y 
uno tiene que ser humilde y decir cuando me equivoco, pero cuando intentas cambiar 
ese sistema que había entre el partido socialista y el PP a otra manera, se ve, se palpa 
que cuando uno presenta algún documento que tiene consistencia y que tiene un valor 
como éste, porque estaba claro que por mucho que hubiera sido la mayoría entre la parte 
de la oposición, éste documento no iría adelante si el gobierno que usted dirige no fuera 
hacia adelante con éste documento. A veces a uno le rabia que cuando usted dice “es 
que en las Comisiones no se trabaja” ¿Se acuerda eso de que en las Comisiones no se 
trabaja? Cuando yo le decía “vaya usted también a las Comisiones de urbanismo” 
Porque claro la información que probablemente usted da o comenta sí que es verdad que 
consensua más, pero fíjese usted que me dijo “parece ser que tú te entiendes más con el 
Sr. Rueda que conmigo” ¿Se acuerda? Abajo en el despacho. Sí, sí como si lo hubiera 
parido usted a él, y yo le decía “es que parece ser que yo me entiendo...” Sí, sí, eso lo 
dijo usted abajo, conmigo, con él presente, dice “verdaderamente le puedo dar la 
razón” probablemente estaba equivocado y el que es más político y dialoga más para 
poder consensuar algo parece ser que a hora los tercios han cambiado, que es el Alcalde 
y no el Sr. Rueda. Esto es lo que usted me ha demostrado. Si usted hubiera querido 
colaborar Sr. Rueda, se hubiera modificado lo que hubiera hecho falta, por eso el Sr. 
Francesc le dijo “que hay que modificar de todo el documento o que hay que poner en 
este documento” y se quedó en la mesa y en la Comisión lo que usted hizo es callarse y 
dejarlo hacer y votar en contra y nada más. Mire si hemos tenido tiempo cuando usted 
ha querido. Desde que se hizo la Comisión hasta ahora mire si ha habido tiempo para 
que usted y yo hubiéramos hablado y hubiéramos consensuado este documento. Seguro 
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que no hubiera habido ningún problema. Igual como usted y yo hemos consensuado 
más de un documento que hemos aprobado juntos en el plenario. Usted no lo ha 
demostrado Sr. Rueda. Usted ha hecho un cambio sustancial y no sé si le ha parecido 
una ofensa este documento el que lo presentáramos el Partido Popular. No había 
ninguna intención, solo había la intención que fuera una iniciativa para la mejora de los 
empresarios y los comerciantes. 
 
Sr. Rueda: Sr. Bermán, yo lo primero que le quiero decir es que yo no quería entrar en 
el fondo, en la cuestión del porqué se quedó encima de la mesa. Incluso después del 
anterior Pleno consideré que quizás me excedí en haber sido tan descriptivo en de dónde 
sale este texto. Esta moción la presenta, según usted en el encabezamiento pone, el 
grupo municipal del Partido Popular de Palafolls. Esto deja claro que si usted desde que 
coge la primera línea hasta la mitad más o menos del texto, que es de una sola página, 
con que usted entre en google y si alguien nos está escuchando por la radio solo tiene 
que picar “en esta línea, las empresas de…” verá que no es del Partido Popular sino del 
Ministerio de Industria del 2010. Me obliga otra vez a decirlo porque ha entrado usted a 
decirme que todo lo que yo he dicho es mentira. Si es verdad que el autor puede ser que 
sea afiliado al Partido Popular pero… 
 
Sr. Bermán: No. 
 
Sr. Rueda: Usted me acaba de decir que es Diputado de Alicante.  
 
Sr. Bermán: Sí, pero yo le digo está el informe hecho. 
 
Sr. Rueda: Es muy probable. Vaya a google y de aquí todo el público que nos escucha si 
tienen un Smartphone o si tienen aquí un ordenador lo único que tienen que hacer es 
coger la moción del Partido Popular y teclear las primeras líneas y verá que ese 
documento hace cuatro años que está creado, Sr. Bermán. El autor del documento bien 
le dice no hay ningún problema que usted lo utilice pero contraste los datos, usted ha 
puesto los datos de hace cuatro años, del 2010. No quiero justificar la negativa del 
partido socialista, del PSC, en base a eso porque todos cometemos errores y yo no 
quería volver a entrar, de hecho en el grupo lo habíamos hablado que no íbamos a entrar 
en este tema del copia y pega, sino que simplemente votaríamos una cosa u otra por el 
poco contenido que tiene a nivel efectivo en Palafolls. Usted me dice, hemos pactado 
algunas mociones, etc. ¿Quién presenta la moción? La presenta el grupo Popular de 
Palafolls, el interés a priori era suyo, no se ha acercado hacia nosotros a preguntarnos. 
Me acuerdo de la moción de la inmigración que usted me estuvo persiguiendo hasta que 
al final consensuamos un texto. Por aquí nos hemos encontrado y usted no ha mostrado 
ningún interés por consensuar. Al fin y al cabo lo que le vengo a decir es que vistos los 
antecedentes, visto lo que pasó en el otro Pleno, visto que ha pasado mes y medio y que 
el texto sigue siendo el mismo, que por un poco de seriedad por el órgano en el que 
estamos que es el Pleno y porque representamos a los ciudadanos de Palafolls, 
realmente el partido socialista va a votarle que no básicamente porque ni siquiera los 
tantos por ciento que aparecen  no son ni reales, son de hace cuatro años. Por tanto, ya 
le anuncio que el voto del partido socialista en este caso será el no. 
 
Sr. Bermán: Mire Sr. Rueda y voy a acabar porque entraríamos en un debate. Usted lo 
que hace es demagogia y sigue alterando la realidad. Cuando uno hace un preámbulo, 
hace un documento, una moción, acuérdese que muchas veces usted presenta 
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documentos de su partido con datos del Ministerio y no solo del Ministerio también de 
la Generalitat de Catalunya, con datos expresamente de órganos. Cuando se presenta 
éste documento se presenta con un fin. Sí que es cierto que se cogen datos, pero en 
realidad el Técnico mismo, el profesional, dice que los datos que se ponen no cambian 
mucho de la realidad. 
 
Sr. Rueda: Que al menos los contraste Sr. Bermán. Al menos contrástelos, que hace 
cuatro años. 
 
Sr. Bermán: Fíjese hasta donde llega la humildad que yo hubiera podido coger, disfrazar 
el documento y saltarme las líneas que a mí me interesaban del mismo. La humildad de 
mí grupo, fíjese hasta  donde ha llegado, a decirle la verdad y la realidad. Cosa que 
usted no hace en ningún momento. Usted solamente lo que hace es desmarcarse de un 
documento, acogerse a unas chorradas de un documento, a las chorradas del documento, 
por no querer colaborar… 
 
Sr. Rueda: Si su documento contiene chorradas el autor es usted, no lo hemos 
presentado nosotros y es el 50% del documento. Sabe que no tiene razón. Es un copia y 
pega. 
 
Sr. Bermán: Usted dice para no colaborar en este documento. Si usted se hubiera 
reunido, se hubiera sentado. Le voy a decir más ¿Sabe por qué se presentó este 
documento? No lo tenía que haber dicho pero lo voy a decir, se presentó porque no daba 
tiempo para el extraordinario y me aconsejaron que lo presentara tal cual, que ya se 
modificaría en la Comisión informativa. Por eso se presentó este documento tal cual 
igual Sr. Rueda, porque sino, no daba tiempo al extraordinario a presentarlo. Yo como 
hago las cosas siempre, me fui a Secretaria y lo consulté, por eso presenté el documento 
tal cual, porque si no me dicen de presentarlo por registro se hubiera podido modificar 
en Comisión informativa. La excusa no es esta, ni presentarlo ni los datos. Otra cosa es 
la colaboración del partido socialista, como cualquier partido que está en la oposición y 
en el gobierno, querer colaborar en este documento. Su excusa es la que ha sido 
siempre. Pero bueno, ya le dije que está bien ¿Sabe por qué está bien? Lo mismo que le 
voy a decir y que probablemente a la Loli sí que le sentó mal y a ella sí que le pido 
disculpas. Probablemente cuando el partido socialista este en la oposición, entonces 
veremos, como yo no lo veré o lo veré desde las gradas, la cara que harán ustedes, eso 
es lo que veremos la cara que harán ustedes. Después me venga usted otra vez, y que lo 
sepan los ciudadanos, con un documento de pacto para firmar o me venga llorando que 
hay que cerrar el pacto antes de verano, Sr. Rueda. 
 
Sr. Rueda: Cuadriplicamos en número de votos Sr. Bermán, por favor. 
 
Sr. Bermán: Después usted venga, se lo recordaré, esta vez se lo recordaré. Acuérdese 
Sr. Rueda. Me hará gracia.  
 
Sr. Alcalde: Yo espero que no le haga gracia. Creo que continúa con el llanto y… 
 
Sr. Bermán: Yo llanto ninguno. 
 
Sr. Alcalde: Vamos a ver Sr. Bermán. Yo le agradecería que dejara de calificar los actos 
y las opiniones de los otros, que intentara razonar con ellos y demostrar que lo que usted 
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dice este basado en la razón. El problema no es que usted copie, yo no sé si lo ha 
copiado o no, yo supongo que sí porque nada más hay que ir a google y comprobarlo 
pero es que no tiene ninguna importancia porque copiar copiamos todos. Hay una frase 
famosa de Picasso que dice “yo no paro de copiarlo todo” y es verdad. Lo que sí que 
está muy mal es mentir. Y cuando usted se pone tozudo con que no ha copiado, aunque 
sea de este diputado de no sé dónde, de Alicante, yo pienso que no pasa nada, usted lo 
ha copiado y ya está, se ha olvidado de poner la referencia. Por copiar no pasa nada 
porque copiamos todos, todo está inventado ya, todos copiamos. ¿Por qué tiene que 
decir que hay un texto que es suyo si no es verdad? Y además lo sabe todo el mundo 
que no es verdad, nada más hay que ir a google y es que está letra por letra. 
 
Sr. Bermán: ¿Cómo está disfrazando lo que está diciendo? 
 
Sr. Alcalde: Yo no disfrazo nada. Quisiera que usted de alguna manera reflexionara 
sobre lo que ha dicho al principio, que me parece que es verdad, y lo que tenemos que 
hacer los políticos es dar un poco más de ejemplo de otro tipo de actitudes. Esta cosa de 
siempre ir calificando las actitudes de los otros no me parece bien porque aquí ¿Quién 
tiene el carnet de saberlo todo? Ninguno ¿no? ¿Supongo? Cada uno tiene una opinión y 
todas son respetables y su problema no es que copie, es que miente. En esta moción, y 
acabo con esto, pienso que no le ha desacreditado ni lo que ha dicho el Sr. Rueda ni el 
texto ni nada, esta moción por la cual usted intenta enmendarnos la plana al gobierno 
municipal sobre sus políticas respecto a la situación industrial de Palafolls, que en 
general es una situación más global pero en concreto de Palafolls, la ha desacreditado 
usted solo. ¿Cómo vamos a colaborar con usted cuando usted ha estado todos estos años 
poniendo palos a las ruedas siempre? Usted ha votado a todos los proyectos sobre la 
zona industrial en contra, ha votado en contra de Inditex, habla siempre mal de las 
tiendas outlet que están teniendo bastante éxito, usted está siempre en contra de todas 
las actitudes que ha tenido el Ayuntamiento a favor del crecimiento industrial, siempre, 
y habla de la zona industrial, que no está tan mal como usted dice, como si aquello fuera 
el infierno, lo cual es mentira. Le aconsejaría  que éste libro que usted critica tanto y que 
he escrito yo lo leyera para saber lo que era aquello en el año 75. Me gustaría que 
supiera lo que ha pasado porque parece que no lo ha entendido. En este sentido yo 
pienso que nosotros no podemos votar una moción para hacer no sé qué Comisión con 
alguien con el que estamos absolutamente en desacuerdo; y estamos en desacuerdo 
porque normalmente las proponemos el gobierno municipal que para esto estamos aquí 
y usted siempre está en contra; vóteme algo a favor. Cuando vendimos éste último 
terreno del cual se sustenta éste presupuesto actual también voto en contra, y lo ha 
vuelto a repetir hoy “está muy mal vendido”; haberlo vendido usted, pero es que con sus 
políticas ni siquiera tendríamos este terreno porque aquello no se hubiera construido 
nunca. Quiero recordarle que para el interés de la propia Cataluña el proyecto de Inditex 
en Palafolls ha posibilitado que después en Tordera hicieran una inversión todavía 
mayor y no se fueron a Zaragoza. Como me dijo el mismo presidente Montilla lo que 
estamos aquí tratando en este momento es un asunto de Estado y nos parece que esto 
hay que hacerlo y usted votó en contra y aquí están las actas. Y como esto le diría, 
porque no me las puedo repasar todas pero usted ha votado contra todas las iniciativas a 
favor de la industrialización de Palafolls y el comercio siempre. 
 
Sr. Bermán: No sabe, usted no tiene memoria. Usted está muy equivocado. 
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Sr. Alcalde: Estupendo, siga diciendo esto y ya verá que bien le van las cosas. Usted es 
muy humilde pero la verdad es que aquí le sobra la soberbia. 
 
Sr. Bermán: La soberbia no, la realidad. Pero es que usted no reconoce nada Sr. Alcalde. 
¿Cómo están todas las zonas industriales? ¿Cómo están? 
 
Sr. Alcalde: Ya hemos hablado. 
 
Sr. Bermán: Usted habla de Inditex. Si usted tiene el 33% de Inditex. 
 
Sr. Alcalde: Cuantas farolas…Vamos a hablar de las zonas industriales ¿Cuántas farolas 
hay rotas en la zona industrial? Dígamelo. 
 
Sr. Bermán: Un montón. 
 
Sr. Alcalde: ¿Cuántas? 
 
Sr. Bermán: No las he contado todas. 
 
Sr. Alcalde: Pues yo sí. Yo lo sé. 
 
Sr. Bermán: Menos mal, ya era hora. 
 
Sr. Alcalde: Hem comptat setze sobre ciento cincuenta. 
 
Sr. Bermán: ¿Y cuántas hay enterradas? 
 
Sr. Alcalde: Enterradas no ha ninguna, está desenterrado todo. Cuando habla que la 
iluminación está en el suelo y alguien le dice hay ciento cincuenta farolas de las cuales 
quince están tocadas de alguna manera por el movimiento de camiones, si usted cree 
que esto es exagerado, estamos hablando de un 5%. 
 
Sr. Bermán: ¿Cuántas farolas hay? Dice usted 
 
Sr. Alcalde: Las que no nos han robado aún. 
 
Sr. Bermán: Pero ¿Cuántas farolas hay? 
 
Sr. Alcalde: Ciento cincuenta. 
 
Sr. Bermán: Y de las ciento cincuenta ¿Cuántas funcionan? 
 
Sr. Alcalde: No se. 
 
Sr. Bermán: Ninguna. 
 
Sr. Alcalde: No, hay algunas que funcionan. 
 
Sr. Bermán: Y ¿Cuántos años? Ninguno. 
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Sr. Alcalde: No, el problema es otro, usted lo sabe. 
 
Sr. Bermán: El problema es la realidad. El día que quiera usted hablar a fondo… 
 
Sr. Alcalde: Yo ya he hablado a fondo. 
 
Sr. Bermán: No usted no habla a fondo. 
 
Sr. Alcalde: Usted no sabe cuántas farolas hay en el suelo. Le va mejor decir muchas, 
muchas, cuéntelas. 
 
Sr. Bermán: La situación es que usted siempre está en todas las zonas industriales. 
Cuando habla de Inditex háblelo usted bien, cuando habla de los outlets hable del 
trasfondo de los outlets. 
 
Sr. Alcalde: Ya empezamos otra vez con lo mismo. 
 
Sr. Bermán: No, la verdad, hay que decir la verdad. 
 
Sr. Alcalde: La verdad usted no la sabe. Ni usted, ni yo, ni nadie. 
 
Sr. Bermán: ¿No? ¿La verdad no? 
 
Sr. Alcalde: La verdad está en el limbo. 
 
Sr. Bermán: ¿La verdad no? Así está como está. 
 
Sr. Alcalde: Muy bien. Esquerra Republicana. 
 
Sr. Alemany: Crec que es evident que l’històric pesa molt, tots dos heu comentat, per 
part del partit socialista tant el Sr. Rueda com el Sr. Alcalde han comentat que aquí hi 
ha un històric al darrera i que per tant una proposta realitzada pel Sr. Bermán no neix 
diguéssim que blanca sinó que ja se li prejutja o pressuposa tota una sèrie 
d’intencionalitats. Això jo crec que vostès mateixos reconeixeran que no és bo. Jo no 
dic que sigui culpa ni d’uns ni dels altres o de tots dos però no és bo perquè dificulta 
moltíssim la col·laboració. Nosaltres en aquest sentit probablement veient el percal hem 
fet el passerell perquè sí que ens hem cregut i ens seguim creien que és una proposta 
interessant. Amb el Sr. Rueda ho vam estar comentant, i ara entenc perquè no hi ha 
hagut aquesta possibilitat de consens, però al Sr. Rueda li vam estar comentant canviem 
les coses que haguem de canviar, fins i tot recordo haver-li dit al Sr. Rueda que si al 
final, i li vaig dir així de clar, és molt lícit que des del govern es cregui que aquesta és 
una tasca que hem de fer des del govern, no és una tasca que s’hagi de fer de forma 
consensuada des de l’oposició. Jo també entendria aquesta postura, és a dir, potser si 
algun dia estem en el govern nosaltres i resulta que tenim una actitud determinada, no 
ho sé, el fet de no haver-hi estat implica que no coneixes segons quin tipus de realitats, i 
per tant li demanava no ho volem fer perquè creiem que no serà possible perquè a més 
és una cosa de responsabilitat del govern. Però com a objectiu i com a inici de 
col·laboració, com a procediment de..., i jo recordo alguns canvis que va incloure el Sr. 
Bermán que podien ser llegits de forma despectiva, és a dir, que no s’estava fent res i és 
mentida sí que s’està fent i per tant es van canviar i es van canviar algunes expressions 
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per millorar, etc. Semblava una bona proposta per intentar donar una altra imatge, per 
treballar, per començar i per donar una altra imatge a la gent, per  veure que per segons 
quines coses, no per totes, perquè segurament a la proposta de la moció que hi ha 
després no hi haurà aquest acord ni molt menys, però que és possible un acord que no 
tingui en compte els partits o les ideologies en aquest sentit. També es va comentar, i 
aquí com que vostè va demanar que es quedés sobre la taula, que no tenia cap sentit que 
si vostès des del govern no veien clar tirar-ho endavant doncs no es tirava endavant, qui 
ha d’acabar tirant endavant el contingut d’aquesta moció precisament són la gent de 
govern, l’hagin o no l’hagin presentat. Per tant, em sembla que està tocada de mort, bé 
tocada de mort no, està morta directament. Ens sap greu o lamentem que aquest històric 
tingui aquest pes específic, ens sap greu, segurament a vostès els hi sap més greu perquè 
l’han patit aquest històric probablement a l’igual que al Sr. Bermán que també el deu 
haver patit però és un problema per fer coses conjuntes i per traslladar una altra imatge 
que no sempre és possible perquè a vegades ideològicament no ens posem d’acord però 
que en alguns casos hauria de ser possible i no ho és. A partir d’aquí en propers 
exemples potser millorem les possibilitats. 
 
Sr. Gallart: Nosaltres ens vam pronunciar el seu dia. Penso que això no té més voluntat 
que voler fer o no voler fer. En qualsevol cas em reitero i és veritat que si no hi ha 
voluntat per part de l’equip de govern d’aprovar ni de consensuar això doncs és evident 
que no prosperarà i que aquí es quedarà. Qualsevol moció que es presenti penso que és 
molt difícil sempre arribar a acords, no sé si per personalismes o realment per 
diferències bastant importants que jo penso que es podrien arribar a llimar perquè sinó... 
si totes les coses que funcionen en el món, a l’Estat o a Europa o a on sigui fos així em 
sembla que ja haguessin començat ja trenta-cinc guerres mundials una altra vegada. Si 
una cosa tant senzilla que per una banda ens posem al costat del partit i som 
aferrissadament del partit i deixem de banda una miqueta el ser jo mateix o el ser la 
persona mateixa penso que això se’ns escapa una mica de les mans, és potser una 
reflexió que diria jo que hauríem de fer tots plegats. I jo potser sí que diria igualment, 
malgrat no l’aprovarem, escolti’m Sr. Alcalde deixem-la sobre la taula i potser algun dia 
sí que l’aprovarem, això és el que diria jo. Ja ho sé que és vostè qui ha de dir-ho això 
però m’atreveixo a dir-ho jo. En qualsevol cas, que quedi aquí dit des de Convergència 
la nostra postura. 
 
Sr. Alcalde: Penso que la proposta d’en Joan està bé. La podríem deixar sobre la taula i 
un altre dia... o si ell vol votar, és que no és una decisió meva, això és una proposta. 
Penso que sí, que hem de recórrer un camí. Vull dir que fins a arribar aquí hi ha certes 
històries que estan latents contínuament. Penso que les intervencions del Sr. Bermán 
durant tota la nit d’avui han estat especialment desgraciades. Jo em pensava que avui 
com que hi havia això al final hi hauria... perquè hi ha hagut moments en què hem estat 
més en sintonia i ho he reconegut i no m’ha fet vergonya, hi ha hagut moments que hem 
tingut una certa sintonia i que hem intentat fer coses. Però en aquest moment estem en 
una fase com molt baixa; hi ha una sèrie de qüestions que són personals, hi ha temes 
judicials pel mig, hi ha actuacions a la televisió pública del Sr. Bermán amb el seu tema 
habitual sobre l’Alcalde de Palafolls, hi ha moltes coses que impedeixen que tinguem 
una sintonia per fer res. No podria anar a prendre una cervesa perquè l’última vegada 
que vaig prendre una cervesa amb ell en el Balconet vaig acabar en un Jutjat. Arriba un 
moment que dius bé escolta aquestes coses jo no... no sé. Què vols fer? Vols votar? O la 
retires?  
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Sr. Bermán: Votar. 
 
Sr. Alcalde: Vols votar? D’acord. 
 
6. MOCIÓ D'ERC PALAFOLLS PER A L'ADHESIÓ A LA 
CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR DE 
CATALUNYA 
 
Vista la moció presentada pel grup municipal d’ERC per a l’adhesió a la convocatòria 
de la consulta per decidir el futur de Catalunya i dictaminada per la Comissió 
Informativa de Serveis Generals i Territorials, en data 7 de gener de 2014, la qual 
literalment diu: 
 
“Davant de l’evident transcendència del procés de redefinició nacional endegat a nivell 
de país i del fet que, al nostre parer, cap institució pública en pot quedar al marge i molt 
menys aquella que és més propera a la representació del poder públic de les persones, es 
fa totalment necessari dur a terme tots els passos que la ciutadania cregui necessaris, 
intentant sempre recollir el màxim de sensibilitats possibles.  
 
En aquest sentit, l’obertura d’aquest procediment transcendental, tant pel que fa al 
present, com sobretot al futur del país, implica també l’oportunitat de replantejar moltes 
altres realitats socials, jurídiques i polítiques que l’evolució de la societat i els 
esdeveniments succeïts obliguen a redefinir.  
 
Donades doncs les implicacions de fons d’aquest procediment, més enllà fins i tot del 
protagonisme lògic i inqüestionables de la definició com a subjecte polític i jurídic 
reconegut, creiem necessari l’adhesió a la següent declaració: 
 
ACORDS 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana 
vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la 
ciutadania de Palafolls vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, 
que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de 
manera lliura i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants 
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat. 
 
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic, decidint el seu destí.” 
 
Amb posterioritat el portaveu del grup municipal d’ERC ha fet arribar la moció 
avantdita amb la incorporació d’una sèrie d’esmenes fruit del consens amb els grups 
municipals d’ICV-EUIA-EPM i CIU, restant el redactat de la mateixa en els següents 
termes: 
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“MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, ICV-EUiA-EPM i CIU PER A 
L’ADHESIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA PER DECIDIR EL 
FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA. 
 
Davant de l’evident transcendència del procés de redefinició nacional endegat a nivell 
de país i del fet que, al nostre parer, cap institució pública en pot quedar al marge, i molt 
menys aquella que és més propera a la representació del poder públic de les persones, es 
fa totalment necessari dur a terme tots els passos que la ciutadania cregui necessaris, 
intentant sempre recollir el màxim de sensibilitats possibles.  
 
En aquest sentit, l’obertura d’aquest procediment transcendental, tant pel que fa al 
present, com sobretot al futur del país, implica també l’oportunitat de replantejar moltes 
altres realitats socials, jurídiques i polítiques que l’evolució de la societat i els 
esdeveniments succeïts obliguen a redefinir.  
 
Atès que l'exercici del Dret a Decidir cal vincular-lo a la millora de la condició́ de vida 
individual i col·lectiva de les persones que viuen i treballen a Catalunya, al compromís 
amb les exigències de la qualitat de la democràcia, als drets socials –especialment en 
l’atenció́ als col·lectius més vulnerables-, la defensa de l’estat del benestar, a la 
solidaritat intergeneracional, a l’equilibri territorial i desenvolupament sostenible així́ 
com a l’impuls d’iniciatives i de foment de l’actitud emprenedora i a l’assumpció́ de 
responsabilitats empresarials. 
 
Atès que la reivindicació de l’exercici del dret a decidir, i per tant la convocatòria d’un 
referèndum o consulta a Catalunya, és la demanda d’una immensa majoria de la 
ciutadania, transversal a nivell ideològic, social i territorial. I és el compromís també de 
la majoria de les forces polítiques en el Parlament. 
 
Donades doncs les implicacions de fons d’aquest procediment, més enllà fins i tot del 
protagonisme lògic i inqüestionables de la definició com a subjecte polític i jurídic 
reconegut, creiem necessari l’adhesió a la següent declaració. 
 
ACORDS 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana 
vol decidir el seu futur polític, aquest Ple, integrat per representants electes per la 
ciutadania de Palafolls vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, 
que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de 
manera lliura i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants 
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat, donant el suport 
a la proposició de llei per a delegar a la Generalitat de Catalunya la competència per 
autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu sobre el futur polític de 
Catalunya. 
 
3. Demanar que l'acord pres pels grups parlamentaris sigui ratificat de forma immediata 
per les  entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, sindicals, 
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empresarials; el món local; els grups parlamentaris que han donat suport al dret a decidir 
que s’apleguen al voltant del Pacte Nacional pel dret a decidir. 
 
4. Demanar a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
5. Comunicar els presents acords al President del Govern de l’estat espanyol, als Grups 
Parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals, als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al President del Pacte Nacional pel dret a decidir, al president 
del Consell de Governs Locals, a la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació 
Catalana de Municipis. 
 
Sotmesa la moció a votació s’obté el resultat de vot a favor dels Srs. Francesc 
Alemany i Martínez, Susanna Pla i Capdevila, Joan Gallart Pedemonte, Maria 
Masaguer Taberner i Juan Andrés Osorio Piñeiro, el vot en contra del Sr. Oscar 
Bermán Boldú i l’abstenció dels Srs. Valentí Agustí Bassa, María Dolores Agüera 
Martín, Josep Ribas Maynou, Maria Antonieta Petit Jornet, José Manuel Rueda 
García, Ester Torrent Flores. En conseqüència, obtenint-se el quòrum legalment 
previst de majoria simple la present moció resta APROVADA. 
 
Sr. Alemany: Per començar indicar que no és la moció d’Esquerra Republicana 
únicament sinó que és consensuada amb Iniciativa Catalunya els Verds i Esquerra 
Unida i amb Convergència i Unió i no està més consensuada perquè ningú ha volgut 
consensuar més, sinó ho hagués estat; em refereixo que ha estat presentada a tots els 
partits i no... Es tracta d’una proposta de la qual òbviament no descubrirem res, és un 
tema d’actualitat absoluta a nivell de país i que per tant com que és un tema a nivell de 
país necessita i demanda que sigui el més majoritaria possible perquè en aquest país faci 
el que es faci necessitarà d’aquest consens o d’aquesta majoria per poder tirar endavant, 
i de fet, el Sr. Bermán coneix, i li he dit més d’una vegada, que encara que aquesta 
proposta, nostra, de realitzar un nou país i que forçosament ha de ser millor, no li agradi 
a ell com a molta altra gent i és molt respectable, el que en surgeixi, si és que en surgeix 
alguna cosa, és que l’haurem de tirar endavant entre tots, als quals ens agrada, als que 
no ens agrada, als quals estan més convençuts i als que no estan tant convençuts. Per 
tant, forçosament tothom s’hi ha de trobar mínimament a gust. D’altra banda, amb els 
companys d’Iniciativa i de Convergència de seguida vam tenir molt clar que no només 
es tracta d’una proposta transversal i que clarament té una majoria molt amplia a la 
societat per tirar endavant i per poder demanar al poble què vol fer. Per tant, aquesta 
moció el que fa és recolzar això i agafant les paraules del Sr. Alcalde que moltes 
vegades diu que en aquest escenari de la política municipal potser no toca parlar de 
segons quins temes, però com que es tracta d’un procés que està precisament liderat des 
de la base, des de la gent, molt més que des dels partits polítics, ens ha semblat que 
primer, que era un tema a comentar en aquesta taula; després que en aquesta proposta 
irraula l’oportunitat de canviar, és a dir, de fer un país nou i en aquest país nou ens 
posaríem molt ràpidament d’acord en les coses que podrien millorar. Des del nostre 
punt de vista, a banda de que òbviament com a representants d’Esquerra Republicana 
estem convençuts ideològicament, canviar tantes coses que semblen immutables en 
aquest país a nivell social, a nivell jurídic, a nivell econòmic, és una oportunitat d’or 
que crec que s’hauria d’aprofitar i sobretot, sobretot, es tracta de demanar clarament un 
gest de democràcia, que tothom pugui expressar com veu el futur. Aleshores, en aquests 
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tres eixos, amb el pes radical dels canvis socials que podríem esdevenir, amb el pes 
radical de la democràcia i amb l’oportunitat d’escoltar al poble doncs demanàvem amb 
aquesta moció que fos recolzada i que granet a granet, municipi a municipi, això porti a 
més altes instàncies com es demana a la moció, que se’ns escolti i que pugui ser 
realment elaborada i que després tothom voti el que vulgui que això seria el que 
esdevindria, que tothom votés el que creiés convenient amb consciència. Des del nostre 
punt de vista, com que el tema és prou conegut per tots ens sembla que no cal afegir res 
més. Si els companys volen afegir-hi com a coautors. 
 
Sr. Ribas: Pots llegir el que es demana? Els acords. 
 
Sr. Alemany: Sí, els acords. “Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal 
de decidir si la nació catalana vol decidir el seu futur polític, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania de Palafolls vol manifestar: 
 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament, 
que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de 
manera lliura i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants 
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una realitat, donant el 
suport a la proposició de llei per a delegar a la Generalitat de Catalunya la 
competència per autoritzar, convocar i celebrar un referèndum consultiu sobre el futur 
polític de Catalunya. 
 
3. Demanar que l'acord pres pels grups parlamentaris sigui ratificat de forma 
immediata per les  entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, 
sindicals, empresarials; el món local; els grups parlamentaris que han donat suport al 
dret a decidir que s’apleguen al voltant del Pacte Nacional pel dret a decidir. 
 
4. Demanar a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en 
aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
5. Comunicar els presents acords al President del Govern de l’estat espanyol, als Grups 
Parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament de Governació i Relacions Institucionals, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al President del Pacte Nacional pel dret a 
decidir, al president del Consell de Governs Locals, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis.”  
 
En la part expositiva hi ha un pes específic molt important d’àmbit social vinculat a tots 
els canvis i millores que es poden realitzar en el país aprofitant que es fa un país de nou, 
és molt llarg, però s’ha comentat entre tots. Així ho veiem, com l’oportunitat que es 
podria aprofitar.  
 
Sr. Gallart: És un tema àmpliament conegut, està consensuat i estem totalment d’acord 
amb recolzar-ho. 
 
Sr. Osorio: Des del grup d’Iniciativa i Esquerra Unida quan ens van fer arribar, que 
agraïm que ens fessin arribar aquesta moció, de seguida ens vam sumar però 
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precisament allò maco va ser que vam arribar a un acord amb tot el tema social. El dret 
a decidir és una cosa que ja va quedar com un dels objectius a la 6ena assemblea en el 
nostre cas de Palafolls d’Esquerra Unida i de fet l’1 de febrer tenim una assemblea 
oberta amb el mateix, quin model d’Estat volem? Volem un model d’Estat, i em 
permetre el luxe de fer un... parafrasear al Sr. Alcalde, una Catalunya lliure, però lliure 
de retallades, lliure d’una lacra que estem patint a nivell social. Hem de canviar un 
model que no funciona. El model actual és com un matrimoni que no s’entén, a un 
sempre li toca rentar els plats i treure les escombraries i a l’altre estar-se en el sofà, però 
això ja es transforma en un problema de classes i en un problema que semblava oblidat i 
que alguns no hem oblidat mai que és una lluita de classes. En el nou estat volem que 
aquesta lluita de classes d’una vegada per totes es guanyi. 
 
Sr. Rueda: En la qüestió de la moció presentada, en primer lloc, com a portaveu del 
grup municipal socialista, he d’assenyalar que nosaltres donarem llibertat de vot perquè 
qualsevol Regidor que forma el grup municipal, com que és un grup molt plural, pugui 
expressar el que vulgui; de fet poden prendre la paraula qui ho consideri convenient i 
cadascú votarà d’acord amb els seus sentiments o amb les seves raons, unes més 
jurídiques altres més polítiques. Estic d’acord amb tu, Francesc, quan dius que en certa 
manera el que avui debatem aquí és com aquestes mocions macro en les quals els 
ajuntaments no tenim cap tipus de competència en decidir sobre això però sí que podem 
donar suport encara que sigui simbòlic. En el fons sí que una cosa ha de quedar clara i 
és que el que s’està demanant en el fons és donar suport a allò que es va acordar en el 
Parlament, que el Congrés transfereixi la competència constitucional que té l’Estat a 
favor de la Comunitat Autònoma. Hem de ser clars, el Congrés està en majoria absoluta 
pel Partit Popular, no servirà per a res. En el fons sap greu perquè en tot això sí que hi 
ha gent que pensa o que potser està una mica desinformada i genera frustració, vull dir 
que, ja sabem que diran que no, no? Però bé, com et deia, tots tenim una opinió, tenim 
la sort que el grup municipal socialista és plural i cadascú pot votar amb el que estigui 
d’acord i si algun company, em sembla que l’Antònia, o algú altre vol afegir alguna 
cosa nosaltres no tenim cap tipus de problema. 
 
Sra. Petit: Bé, jo crec que els pobles tenen dret a decidir el seu futur quan el seu futur no 
els hi agrada i penso que és el cas de Catalunya. Ja vaig dir una vegada i ho torno a 
repetir que no em sembla que sigui clarificador aquest intent de fer un mapa de 
Catalunya amb els municipis que s’han adherit a la proposta, els que no s’han adherit al 
dret a decidir perquè, entre altres coses, en el meu cas, quan ens vam presentar a 
aquestes eleccions aquest tema no estava vigent, no estava en el programa, i penso que 
jo no em sento legitimada per votar en funció tenint en compte que moltes persones que 
segurament van votar aquesta llista doncs segurament no pensen com jo. Quan arribi el 
moment de decidir tinc clar que decidiré, no crec que a ningú li estranyi, però 
m’abstindré perquè ja vaig dir una vegada que a mi aquest tipus de mocions no les trobo 
molt útils i penso que poden, fins i tot, no clarificar la situació. Arenys ha votat no sé 
què, però qui és Arenys? I qui és Palafolls? Darrere de Palafolls hi ha molta gent i quan 
puguin votar ja votaran. El que ha de fer la gent és informar-se, escoltar i debatre això, 
però penso que aprofitar aquesta situació que estem en el Ple per fer cadascú la seva 
campanya a mi no m’agrada i és per això que no votaré, m’abstindré. 
 
Sr. Alemany: Respecte a les teves paraules Antònia, si les he interpretat correctament, 
em sap especialment greu que interpretis que això es tracta o que és un intent per forçar 
una situació que té poc a veure amb una realitat que és vigent en el país i que busca més 
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aviat confondre a la gent o que busca més aviat generar una mala maror. És a dir, sabeu 
que hi ha un munt de mocions que podríem haver presentat en aquest tema i que no 
presentem; aquesta és especialment rellevant, i jo penso que no hem de demostrar res a 
nivell de país, perquè intenta afegir pressió des de l’àmbit més proper al poble que són 
els seus representants municipals per tal de què es permeti votar precisament i és 
aquesta la única intencionalitat que té. Quan vàrem estar parlant d’això en la Comissió, 
el Sr. Rueda va deixar molt clar que seria un tema sobre el qual donaria llibertat, cosa 
que em sembla molt lògic i de fet trobo que s’hauria de fer també a nivell de Parlament. 
D’altra banda, jo vull suposar que dintre d’aquests vots que ha recollit el partit socialista 
per tenir aquesta quasi majoria també suposo que n’hi ha de gent que pensa com ara 
vostè, vull dir que no tothom s’ha de sentir... i sobretot, sobretot, i en aquest sentit sí que 
podem parlar per Palafolls i crec que pel partit que representem, es tracta d’una proposta 
que en el fons, i no pot ser de cap altra manera, és inclusiva. És a dir, fem el que fem 
hem de fer-ho conjuntament, no servirà de res dir que sí i tu vas dir que no perquè...., 
no. En aquest sentit l’esforç també va per aquí, no intenta generar cap tipus de càlcul 
sobre qui votarà què, no, no té sentit això. 
 
Sra. Petit: Jo no crec que ho intenti però crec que es pot donar aquesta interpretació. 
Penso que pot confondre. 
 
Sr. Alemany: Però pot tenir altres també d’interpretacions. 
 
Sra. Petit: Sí, sí, d’acord. 
 
Sr. Alcalde: Jo volia preguntar sobre el tema de la legalitat. En aquest supòsit de que 
això passi i que com sembla ser el Parlament d’Espanya dirà que no a la proposta, 
llavors ens trobarem amb una situació en la qual s’haurà de decidir o no fer-ho, canviar 
la Constitució o buscar un altre sistema encara que sigui en contra de la legalitat vigent 
per organitzar un referèndum. En aquest document això m’ho he estat llegint i entre 
línies no he pogut saber si això es vota a favor, vol dir que els ajuntaments estaríem a 
favor de recolzar, o aquest Ajuntament, en donar tota la informació per celebrar un 
referèndum no diré il·legal perquè no ho crec, sinó que al·legal perquè no estaria 
referendat per cap Constitució. 
 
Sr. Alemany: Jo li parlaré des del meu coneixement que vostè comprendrà que és relatiu 
en tant que estem parlant d’una cosa que ens supera molt, afecta a set milions de 
persones i per tant li dic el que jo conec. El que implica aquesta moció òbviament és un 
recolzament a l’exercici de la democràcia i a poder votar pel futur d’un col·lectiu que és 
el de Catalunya. No es tracta d’un compromís per cedir un padró per després poder 
realitzar no sé què, una altra cosa és que després se li pugui demanar al municipi de 
Palafolls, a l’Ajuntament de Palafolls, una coherència respecte si vau votar a favor 
podríeu donar-nos el... Però com que vostè mateix indica que ja és un procés al·legal no 
hi haurà, entenc, cap força que pugui legalment demanar-li a vostè com a Alcalde que 
cedeixi un padró en tant que segur que hi haurà una legislació, segur, no existeix una 
legislació d’ordre estatal que precisament li dirà que no ho faci, per tant es tracta d’un 
tema de voluntats com és la voluntat de voler votar, es un tema de voluntats 
estrictament. Per últim, jo voldria que amb totes les reserves perquè la legalitat, i jo 
estic d’acord amb això i em sembla que potser fins i tot amb les persones més 
conservadores, és  un dels únics elements que ens permet relacionar-nos en un àmbit de 
convivència. El que no pot ser mai a la vida és que la legalitat sigui un element que 
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estigui per sobre del sentit o del sentiment d’un col·lectiu. És a dir, si un col·lectiu creu 
que ha de canviar una legalitat per adequar-la a una manera de pensar ha de ser possible 
això i aquest és el punt d’enrocament on ens trobem segurament. Voldria dir que 
aquestes paraules, i ja ho sé que és un exemple que s’ha posat anteriorment en altres 
àmbits, si ens marquem com a únic element de referència la legalitat, grans canvis de la 
societat dels últims cent anys no s’haurien donat perquè tot canvi, i com més profund és 
el canvi, ha anat precedit d’una força que l’ha sinó obligat l’ha conduït a aquest canvi 
perquè normalment la legalitat és resistent als canvis. En aquest sentit tot aquest 
moviment que reitero que és de base, busca precisament això, i demanar aquest trasllat, 
aquesta cessió de competències precisament és demanar que en un àmbit de legalitat es 
pugui fer aquesta... que sí que s’espera que es digui que no. Igual d’il·lús sembla creure 
que serà possible un canvi en la Constitució espanyola que permeti fer aquesta consulta. 
D’altra banda la Constitució espanyola, i ho dic parafrasejant alguns dels pares de la 
Constitució, es veu que és interpretable, que no és com les taules dels deu manaments. 
Per tant, estem en una situació d’inestabilitat però que sembla que sí que és evident que 
hi ha una part molt important, una majoria molt notable del poble de Catalunya, molts 
d’ells o uns quants d’ells, potser no tots, votarien que no però que volen poder 
expressar-se i que es reconegui aquesta referència. També s’ha de reconèixer que els 
que òbviament volem el canvi som els més interessats en què es pugui votar, si no 
volguéssim cap canvi allò lògic és que no es volgués votar, però l’acte de democràcia i 
el reconeixement i per tant de sobretot de la gent que vol votar que no, que es reconegui 
que es pugui votar és el que té més mèrit, des del meu punt de vista. Òbviament 
nosaltres ho tenim molt clar perquè volem votar que sí però els que volen votar que no i 
reconèixer que és un acte de democràcia que cal fer crec que és un missatge que és molt 
important de donar. 
 
Sr. Alcalde: Vostè ha repetit quatre vegades en aquest discurs acte de democràcia. Vostè 
creu que les persones que en les actuals circumstàncies i en contra de la Constitució no 
voten no són democràtics? 
 
Sr. Alemany: No. 
 
Sr. Alcalde: Diu que és un acte de democràcia votar, i els que no voten no són 
democràtics? 
 
Sr. Alemany: Igual. 
 
Sr. Alcalde: També? Quan vostè diu un acte de democràcia vol dir que un acte de 
democràcia és votar i els que no voten són una altra cosa? 
 
Sr. Alemany: No. Afortunadament el sistema que tenim permet precisament que de la 
definició de cadascun de nosaltres, també dels que no volen dir res, en traiem una 
conclusió i puguem decidir. Òbviament, si tot no volgués dir res ens haguéssim tornat 
muts i cecs, no sembla un bon escenari. Jo no critico la gent que no vulgui dir res ni 
molt menys, per tant, tampoc crec que és criticable la gent que sí vulgui expressar-se i 
això és el que es demana, que sigui reconeguda la possibilitat d’expressar tant si és sí, 
com si és no, com si és no diem res. 
 
Sr. Alcalde: Per exemple en les eleccions que hi ha el 40% de la població que no vota, 
són democràtics també. 
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Sr. Alemany: Personalment jo tinc la meva opinió sobre això, però evidentment el 
sistema que ens hem dotat ha de permetre això, igual que permet que hi hagi gent que 
defensi coses que a mi em sap greu sentir-les però amb el sistema que ens hem dotat és 
aquest. Com deia en Churchill, si no recordo malament, “la menys dolenta dels sistemes 
que tenim”. 
 
Sr. Bermán: La realitat del grup Popular ja la sabeu quina és. Per nosaltres el fi d’aquest 
document està bastant clar, que anem de cara a demanar la independència, en poques 
paraules ho diu clarament. He estat escoltant el tema sobre els sentiments, de pressió i 
com ha dit l’Alcalde, que jo també ho tenia aquí apuntat, l’acte de democràcia. Crec que 
l’acte de democràcia seria la lleialtat a la Constitució. Crec que els sentiments 
únicament poden portar a la confrontació, la pressió a la confrontació i ho estem veient 
dia a dia. Després d’intentar aquesta pressió i aquests sentiments únicament el que 
estem fent entre les famílies i entre els ciutadans és que un vulgui la independència i que 
l’altre no vulgui la independència. Aquí hi ha un marc que és la Constitució i sabem que 
aquest document és un document de principis, un document que no arribarà enlloc. Ja 
sabem que en el Congrés dels Diputats i entre el Partit Popular i el Partit Socialista, que 
el Sr. Rueda no ha dit, això es votarà en contra. Es votarà en contra per la legalitat que 
hi ha. Jo crec que el sentiment és que quan un es sent català i espanyol o quan un es sent 
espanyol i català. Nosaltres en aquest parer ens sentim i som espanyols. Jo no vull una 
Catalunya fora d’Espanya, jo vull una Catalunya a dintre d’Espanya. Em sento català 
perquè vaig néixer a Catalunya però també em sento molt espanyol i sóc espanyol. Per 
tant, nosaltres no recolzarem aquesta moció i tenim molt bona cordialitat amb Esquerra 
Republicana i amb Convergència, però cadascú pot tenir el seu sentiment i crec que 
cadascú defensa la seva postura. Crec que en aquests moments hem de treballar tots per 
la crisi que tenim a sobre, intentar posar les eines suficients per poder crear llocs de 
treball i crec que com una vegada va dir en Pujol avui en aquests moments la situació no 
toca. Creiem que això repercutirà i cada vegada agreujarà més la confrontació que estem 
veient cada dia. Això ja va passar en el seu moment i va acabar molt malament crec que 
tots hauríem d’anar pel mateix camí, Catalunya no pot estar fora d’Espanya i els 
espanyols no poden estar fora de Catalunya. 
 
Sr. Alcalde: Bé, alguna paraula més? Antònia. 
 
Sra. Petit: A mi em sembla, i potser m’equivoco, em sembla que el dia que jo vaig 
argumentar que m’abstindria en aquests tipus de mocions vostè va dir que no només 
s’abstindria sinó que sortiria, però ara ja no, ja veig que s’apunta a defensar la seva 
postura i em sembla bé. Penso que amb aquestes mocions ens podem acabar avorrint de 
sentir el que estem sentint tot el dia i que la gent té moltes maneres d’informar-se fora 
d’aquí amb persones que tenen més coneixement i més arguments que aquests que es 
repeteixen cada dia. 
 
Sr. Bermán: Només aclarir que em vaig aixecar l’última vegada perquè era un document 
no oficial, no va ser aprovat pel Parlament de Catalunya. Al ser un document que s’ha 
aprovat en el Parlament de Catalunya, que tothom ha decidit el seu vot en el Parlament 
de Catalunya és quan el grup Popular defensa aquesta postura. Sí que és bastant clar que 
nosaltres sí que vam tractar el tema i vam parlar sobre el document però no ens vam 
aixecar a l’hora de votar. 
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